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اإلهداء

الواد          وارتوى العذب مائه من شربوا الذين النيل أبناء ـة      ى  إلى الترب ـت فتحول ـه بمائ
ـن            السمراء   األم ـدمت فق والفاكهة، المختلفة الزراعية المحاصيل أنتجت خضراء، أرض إلى

الواد  ى  الغذائ سكان فعانى          ى،إلى الخيرات، أرض إلى الطامعين جذبت المحاصيل وفرة ولكن
األجنب االحتالل من الغزاةى،سكانه جحافل أمام العسكرية القوة ضعفت . عندما

ف      أخالقية حضارة أول أصحاب وهو       ى  إلى أمامهم الدائم شعارهم وضعوا الذين العالم
الكبوة  " بعد أن             "النهضة اآلن ـيكم عل ـصرية، الم القومية مسخ لمحاوالت يستسلموا لم والذين ،

ـموم         س بخطورة المدركين غير المسالمين المواطنين وسط المندسين أعدائكم وتحاربوا تتكاتفوا
الت ل     ى  التخلف المتنكرون الوطن أعداء بها ـ       يقذف بتخط ـا aجميع ولنبدأ عليهم، الوطن ىفضل
لك أمجادناىالكبوة ونستعيد ببالدنا . ننهض
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تقديم
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وا     ى  إنن بالمعلومات ثرية فاخرة مائدة كاتبها      أمام يدخر لم واآلثار، ـيخ   –الكتشافات ش
ـأت              –المؤرخين   ي ـاذا لم ليعرفوا ألحفادهم وآداب وفنون علوم من أجدادنا أمجاد لنقل ىالجهد

ف البقاع كل من بهاىالناس وينبهروا ليشاهدوا األرضية . الكرة

الدكتور   أكد األنصار/ وقد أ    ى  ناصر بتر عدم ضرورة ـزءى  على ـزم    .. ج ملت ـا وأن
الذ             بتو البحث هذا بتغيير قمت عندما الموسوعة هذه من استفدت شخصيaا فأنا سيادته ىجيهات

عام     به ف     ١٩٨٩تقدمت للثقافة األعلى المجلس وموضوعها     ى  إلى واآلثار التاريخ لجنة مسابقة
المصرية   " دراسة         ى  فالشخصية القديمة، المصرية والعقائد واآلداب الفنون من مختارات ضوء

وأ والتتاريخية ـذا               ى  ثرية ه ـاول يتن ـل كام كتاب إلى بتغييره قمت ثم الثالث بالمركز فيها فز
الحواش     كتابة مع تفصيليaا التى  الموضوع الت  ى  الالزمة الفقرات ـب    ى  تُبين الكت من استخلصتها

الت الصفحات وذكر معلومةىالمختلفة أية من التأكد عند إليها الرجوع . يمكن

ل     العامة الهيئة تكرمت عام      وقد الكتاب هذا بنشر اسم    ٢٠٠٣لكتاب ـصية  "تحت الشخ
ف القديمةى  المصرية قراءت" مصر ف  ى  كانت السبب سليم  ى  الروحى  تعلقى  للموسوعة بالدكتور

يستطيع              حتى الموسوعة باختصار منصور أنيس الكبير كاتبنا اقتراح قرأت عندما لذلك حسن؛
العاد   والرجل بطلب.. قراءتهاى  الشباب األنصار  للدى  تقدمت ناصر ـة    ى  كتور المهم بهذه للقيام

يسعدن   ألنه ـضارة             ى  الوطنية ح أول ـالم للع قدموا الذين العظام أجدادنا تاريخ الجميع يقرأ أن
ـا               عنه ـسيات الجن ـف مختل من العلماء يكتبه فيما أصداءها تجد زالت ما ـذب  .. أخالقية وتج

العالم ثقافات مختلف ومن العالم بقاع كل من . الماليين

عل  وك لزامaا بطريقة            ى  ان عرضه محاولة مع للناس الخالد العمل هذا أقدم كيف أحد أن
بأ     اإلخالل دون شيقة أ       ى  جذابة تهم معلومة أية إنقاص وبدون لألحداث ـع  ى  مصرى  ترابط م

ـات                  وبالعالق ـشعب ال ـاريخ بت ـه اهتمام ـو وه حسن سليم الدكتور نهج على السير ضرورة
لم    فهو واإلنسانية، ف   االجتماعية نفسه الذ   ى  يحصر وهو الجافة، ـ  ى  الحقائق ف ـة  ى  كتب مقدم
الموسوعة      من الرابع تنطو       "الجزء وما الشعب حياة هو الصادق التاريخ الحياة   ى  إن تلك عليه

ورق   تقم تنطو          ى  من ما على يتوقف الشعب إسعاد وإن تدهور، أو انحطاط ـوس    ى  أو نف ـه علي
خير         وجهتها حقه ثقافة من أوتوا ما وفق وف  القادة ـوعة      ى  اإلنسانية، الموس ـن م األول الجزء
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المعمار   ) ٣٤٣(صفحة  ى  وف المهندس قصة األسرة   " كاكاو"والملك  " وشبتاح"ى  حكى ملوك من
المعان           القارئ ليدرك حسن سليم الدكتور تعليق مع الموقف وسأذكر ـ   ى  الخامسة، ف ـة ىالجميل

المشا          جالل مع معه العاملين شعبه ورجال الحاكم بين ـة    العالقة الفياض ـسانية اإلن ـع  : عر وق
المعمار عليه   " وشبتاح"ى  المهندس ف     (مغشيaا نزيف نتيجة يظهر ما ـن      ى  على ع ـتج ن ـخ الم

ف ف   "و  ) العملى  اإلجهاد جاللته قلب ـه          ى  كان لإلل ـلى ص حيث حجرته إل وعاد الحزن، شدة
المرصع            ". رع" األبنوس خشب من تابوت له يtصنع بأن جاللته أمر النهاية جاءت وهذا  ولما ،

قبله      من مثله لواحد يtصنع ـبتاح           . لم وش ـرة مقب على وحبس جاللته، أمام بتحنيطه أمر وكذلك
الرقيق      " أوقافًا" اإلنسان المؤرخين شيخ األرواح         "وعلق ـا فيه ـؤثر ت وإخاء رحمة وقائع بأنها

النفوس فيها تقتل حرب وقائع ". وليست

إنسانى  وف األثر     ى  موقف قاله ما يذكر نجده ـأنهم   " ويجول"ى  آخر ب المصريين ... عن

قائدهم            تصرفات من وإنسانية رحمةً القديم العالم شعوب أعظم ـث  "كانوا الثال ـدما  " تحتمس عن
جاللته            السم طاعتهم ومقدمين متاعهم مسلمين خاضعين السوريون األمراء ـالبين  -استسلم ط

حصار      بعد ألنوفهم أشهر  ى  الذ" مجدو"النفس سبعة أصدر     -استمر قد ـره   "وكان أوام تحتمس
الحصون               : "لجنوده باب ليسلم آتيaا كان إذا إال المتاريس خلف يخرج منهم واحدaا تجعلوا ىأ(ال

قائلين   ) سالحهى  يلق وخرجوا استسلموا ـة         : وعندما الغرام ـك لجاللت ـسلم لن الفرصة لنا هيئ
الحياة" نفس يوهبوا أن وأمر الفرعون ". تعطف

ف   منهجه عند  ى  وهذا التاريخ يقولكتابة الح   : "ما التاريخ هو ـاريخ    ى  هذا الت ذلك حق،
الوجوه    ى  يعنى  الذ كل من وحياته ف  .. بالشعب غرابة ـرخين        ى  وال الم ـد أح ـرف ع فقد ذلك

االجتماع علم هو بأنه التاريخ علم ". المحدثين

ـاد        الع المواطن أو الشاب المختصر قارئ ـوعة        ى  إن الموس ـارئ ق ـن ع ـف يختل
لديه       األقل على أو ـث            المتخصص الباح ـف المؤل كتب ما يتتبع تجعله أثرية أو تاريخية خلفية

ـن               م ـيحية التوض والصور والخرائط والصور المالحق من العديد إضافة يجب لذلك العالمة،
هدفين : أجل

وثانيaا  : أوالً والتشويق فمثالً      : التوضيح بالموسوعة جاء ما ـانيتون    "استيعاب م ـسيم تق
أسرة       ثالثين إلى الحاكمة دول   لألسر ثالث إلى ـشعبية        : والتقسيم ال ـورة الث ـم ث القديمة الدولة

الثان          االضمحالل عصر يتبعها الوسطى الدولة ثم األول، االضمحالل تعرضت  ى  وعصر وفيه
أجنب    غزو إلى ـذ         ى  البالد ال األول أحمس يد على البالد تحرير ثم الهكسوس، ـشأ  ى  بواسطة أن

األ       بتكوين قام عندما مصرية إمبراطورية ف      أول حاكمين بوجود االنقسامات ثم الحديثة، ىسرة
الملك       فحكم والعشرين الواحدة ـم      " تانيس"ى  ف" سمندس"األسرة األعظ الكاهن وكن الدلتا بشرق
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طيب     " حريحور"لطيبه   من للجنوب ـرس       ). األقصر(حاكمaا والف ـسودانيين وال الليبيين حكم ثم
البطلم    العهد ثم ـذلك       الموسوعةى  تنتهى  والذى  واألشوريين ل السابع؛ ببطليموس منتصفه عند

ف     توضيحية مالحق بعمل ـإنن        ى  سأقوم ف ـصة الناق األجزاء استكمال بهدف الموسوعة، ىنهاية
الت   الصعوبات ـص              ى  أدرك نق ـة ناحي ـن م ـوعة الموس كتابة وقت حسن سليم الدكتور القت

ـرا             ت ـود وج عدم مع الثانية العالمية الحرب ظروف بسبب واالكتشافات ـة   المعلومات للغ جم
الت الوطنيين       ى  الديموطيقية بالسكان الخاصة األحداث بها المصر(كُتبت أن  ى  ف)ىالشعب حين

بسهولة         ترجمته وتم اليونانية باللغة كتب البطالمة الحكام ـ      . تاريخ الت ـون زين أوراق ـثالً ىفم
المو             لكاتب أهميتها رغم ترجمتها دون طويلة فترة مكثت الوطنين السكان تاريخ سوعةتناولت

الشعب بتاريخ . المهتم

عل ففى  وكان الذى  التفكير فى  المنهج أوالً        ى  سأتبعه ـاك هن ـان فك ـصر، المخت تناول
التاريخ" الزمن       ى،المنهج والترتيب والمتابعة الرأسية بالدراسة يقوم ـ     ى  وهو ف ـد مفي ـو ىوه

بدايتها    من اإلحداث العلم"وهناك  . عرض االستقر   "ىالتحليلى  المنهج على واالستنباط،  القائم اء
ف    سائد وهو وهناك  ى  والنقد التاريخية، االجتماع"الدراسات ـد    ى،والسيكولوجى  المنهج مفي وهو

الت    الشخصيات تناول ف   ى  عند مهمaا دورaا وف  ى  لعبت األحداث وتناولها   ى  خلق المشاكل عرض
وهناك      ى  وف األمور، مجريات مع السبب"التفاعل ف  "ى  المنهج مفيد بينى  وهو األحداث  المقارنة
معينة     ى  وف سياسة أو معين لموقف أحكام ـ   . إصدار وف ـاهرة الظ ـذور ج عن بالبحث ىويهتم

لألزمات   الحقيقية التى  وف. األسباب ـاريخ        ى  التحليالت الت ـدث الح ـين ب العالقة عن ىتكشف
أخيرaا     وهناك المقارن"وأسبابه، موضوع  " المنهج منهج واالختالفات    ى  وهو الشبه أوجه يعطينا

وتفسيرها  بالنسب لألحداث ـصورة           . ة ال توصيل يتم حتى موقف لكل طبقًا المنهج تحديد وتركت
للقارئ . واضحة

ه          كما ذكرتها فقد القديمة المصرية الديانة دراسة عن ـ  ى  أما ف ـوعة  ى  متضمنة الموس
ف    عنها ملحaا ـروننا           ى  وكتبت يحاض ـذين ال األساتذة كان فقد المختصر من األول الجزء . آخر

المرشدي ف  نحن السياحيين الت  ى  ن التدريبية ـد         ى  الدورة تجدي ـل قب سنوات خمس كل تعقد كانت
ـذا               . الترخيص ه ـدaا جي ـوا يدرس ـم ل المرشدين الزمالء بعض بأن وتكرارaا مرارaا يكررون

يصاحبونهم           الذين السائحين من دائم استفسار موضوع أنه من بالرغم هذا   . الموضوع كان وإذا
فم      الزمالء بعض مع الحال العاد   هو بالقارئ بالنا ـين         .ىا مهمت ـين جملت ـى إل اإلشارة وأود

ف     حسن سليم الدكتور فف    ى  ذكرهما الموسوعة، من األول ـفحة   ى  الجزء ـال) ٢٦٦(ص إن: "ق
ـ                ف ـة الثاني ـة والجمل األولى، األسرة منذ المصريين قدماء عند موجودة كانت التوحيد ىفكرة

األستاذ":ىه) ٢٦٢(صفحة   zإلى      ى  ف"بدج  " ضمَّن الفتيشية مذهب من ـ" اهللا"كتابه ىف
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المصر        أن إلى وانتهى آرائه كل القديمة فى  مصر ه      ى  يعتقد ما األخرى اآللهة وأن واحد ىإله
األكبر     اإلله هذا خلق ـة          . إال بالديان ـاص الخ الملحق تضمن الموضوع هذا وأهمية ولحساسية

الت   اآلراء عنه  ى  مختلف وكتبت ا   . قيلت مناطق تجنبت فوقد فهى  الختالفات تفيد  ى  التفسير لن
ه            بالوعظ خاصaا ليس المجال أن خصوصaا الغموض بعض تسبب قد ـة    ى  بل تاريخي ـة دراس

فيكف   زمنية، ف        ى  لحقبة الدخول بدون عمومaا الخليقة بنظريات القارئ يلم تعينه   ى  أن ال تفاصيل
الفهم . على

العاد   القارئ فكرة    ى  ويهم يعرف األعظم   "أن الالهوتية  ى  ف–رعا  نت–الخالق المدارس
فف     المسميات اختلفت وإن ـو     –األشمونين  ى  وف" منف"ى  المختلفة مل ـن م ـة  ى  بالقرب بمحافظ

عن       " الثامون. "إلمنيا يعرف أن للقارئ بد األعظم"وال محاكمة     " الديان تتم حيث الحساب ويوم
بوضع    ف"يمثل  ى  الذ" القلب"المتوفى كفتى  الضمير و  ى  إحدى العدل أو    ميزان ـشة الري توضع

ف    " ماعت" والعدالة والصدق الحق الت      ى  إلهة المهمة الفكرة توضيح مع اآلخر ـرت  ى  الجانب ذُك
بأنىف الموتى نفسه) الخالق" (رع"كتاب ). الديان" (أوزوريس"هو

ف      المحلية اآللهة من العديد ـالوث          ى  ولوجود لث ـة األمثل ـض بع بإعطاء قمت إقليم كل
مثل     األماكن وحورس  أوزور"بعض وإيزيس المصر" يس لم    ى  ويمتاز أنه ونجد بالتسامح القديم

حدث               مثلما الحكام بين سياسية الصراعات وكانت اآللهة اختالف بسبب محلية حروب أية تقم
ـ               ف ـا منهم كل صور بتدمير منهما كل أنصار وقام وحتشبسوت الثالث تحتمس ـدير  ى  بين ال

. مثالًىالبحر

الموس     تحديث محاولة أجل ـا         ومن كتابته تم منذ المهمة األحداث استكمال وأقصد وعة
حوال فإنن  ى  منذ عامaا ف       ى  ستين اكتشافه أو إضافته تم ما أهم ـرت     ى  ذكرت وأش بل الفترة، هذه

والت     الحديثة الكتب بعض لمعرفته      ى  إلى كمصريين يهمنا ما على توضيحaا ف.. تلقى ىوسأجمع
الت    المعلومات أيضaا فى  المالحق على ـك    تساعدنا للمل ـسة الخم ـاب األلق فسأجمع المجتمع، هم

الت   القوائم تورين       ى  وسأذكر وقائمة سقارة قائمة مثل الملوك خراطيش ـم    . تضمنت يه أنه كما
ف     الكهنة يعرف أن ـة           ى  القارئ الملكي الجثث أخفى من فمنهم التاريخ من المهمة الفترات بعض

مثل       العبث من ليحميها الكرنك"والكنوز ومنهم   "خبيئة فى  الذى  االنتهاز، الفساد  ى  سار طريق
له           كتبوا والذين الخامس بطليموس مع فعلوا مثلما رشيد"والتملق ـون     " حجر ك من ومنهم تملقًا

مثل البالد حكم من ومنهم ). األقصر(طيبةىف" حريحور"الثروات

المصر    الشعب تدين اآلن        ى  وعن ـى وحت ـدم الق منذ موجودة صفة ـار    . فإنه أش ـد لق
ب المصر  هيرودوت الشعب عنهم        ى  أن وكتب تدينًا العالم شعوب أكثر إرمان"من مؤلف" إدولت

القديمة    مصر ديانة عن      : "كتاب المصريون تحدث ما عام"كثيرaا ف" إله والحكم  ى  وحتى األمثلة
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ف      به إيمانهم عن يعبرون مثل   ى  كانوا اهللا      "جمل أمر هو يحدث أ  "ما ذكر ـة   ى  دون واألمثل اسم
األ   النصوص الت        ستوضح المختلفة المواقع بتحديد التوضيحية الخرائط تقوم مثلما تمتى  ساسية

منف           مثل والعواصم المهمة المدن فيها أقيمت أو معينة أحداث ـق    " طيبة"و  " فيها المالح ـا أم
ف        األهرامات متون بين الفروق بتوضيح فستقوم ـت     ى  المختلفة التوابي ونصوص القديمة الدولة

ا   ى  ف بعد الوسطى الذ     الدولة الموتى وكتاب الشعبية، بالثورة فى  لقيام الحديثةى  ظهر لقد. الدولة
النصوص      هذه من القديمة  "عرفنا المصرية مثل        " الديانة كتب من اآلخرة الحياة عن ما"وعرفنا

ف موجود اآلخرىهو ". البوابات"وكتاب" الطريقتين"وكتاب) دواتىام" (العالم

الزواج   ى  وسأعط عقود عن أيضaاى  ف. أمثلة ـة     . المالحق االجتماعي ـات العالق لنعرف
المصرية   المرأة سأعط. ومكانة الت     ى  كما اليومية الحياة عن توضيحية من  ى  أمثلة استخلصناها

المقابر    داخل والصور كل     ى  وألنن.. المشهد بحصر أقوم ـصص      شىء  ال المتخ ـة مهم فهذه
فى  والت فإننى  سيجدها ال  ى  سأكتفى  الموسوعة األمثلة ـى        ى  تببعض إل ـدaا جدي ـيًئا ش ـضيف ت

ف         مثالً واضحة وهذه ومهامه الوزير دور مثل ـرة   ى  معلوماتنا ـرع"مقب ـ" رخمي ـة  ى  ف الدول
فى  واكتف.. الحديثة بالعدالة الملك اهتمام منه نعرف واحد ـوزير   ىبمثال لل ـه الموج ـه . خطاب

ف      واضحة األرض على االجتماعية التوجيهات  ى  فالعدالة هذه السم. مثل ـحة   والعدالة واض اوية
ف       " المحاكمة"ى  ف المتوفى قلب وضع عند العدل ميزان ـ      ى  أمام ف ـت ماع أو والريشة ىجانب

اآلخر ـسان           . الجانب اإلن ـسلوك وال ـدة والعقي الفكر لندرك متكاملة المنظومة على ىوسأحافظ
الذ خالقه مع اإلنسان وعالقة الضمير الحسابىوراحة يوم أمامه . يقف

المالحق   ـالم  "و  " للموضوعاتفهرس"وستتضمن لألع ـاكن،    " فهرس واألم ـة واآلله
تسير الشمسية"لتوضيح  ى  وملحق و    ى  وه" العقيدة الرسمية ـة  "الديانة األوزيري ـ" العقيدة ىوه

ف        الشعبية الثورة أثر تتبع مع الشعبية العاد  ى  الديانة الفرد فى  إعطاء الملوك  ى  حقه مثل . الخلود

م       المساواة قدم على يقف الخفير العدالة   وأصبح ميزان أمام األمير ـع     . ع تمت إظهار أجل ومن
المصر ف   ى  الشعب أخرى شعوب سأعط  ى  عن القديم ـصرية       ى  العالم الم ـوانين الق ـن ع نبذة

الت الرومان   ى  والت" أمازيس"و  " بوخوريس"كتبها  ى  القديمة القانون منها ـابليون   ى  أخذ ن وقانون
بقانون    االختالف  ى  ف"ىحموراب"ومقارنتها حيث ـراد       ىفبابل أف ـين وب األمراء بين المعاملة

ف     سأشير كما الشعب، ـصر    ى  عامة الم تمسك مدى ـديم   ى  المالحق ـة    "الق والمعرف ـة بالحكم
فاإلله     " والحقيقة تمثلها، اآللهة الحكمة" (تحوت"فجعلوا ـة  " (سيشات"واإللهة  ) إله المعرف ) إلهة

الحقيقة" (ماعت"واإلله ). إله

الفقر      بعض إلى أشير أن ف    وأود بشرحها وسأقوم المهمة ـ   ى  ات ف الموجودة ىالمالحق
المختصر من األول الجزء : نهاية
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ـى               )١( عل ـت كان ـشعب ال جنة ألن الشعب؛ على محرمة كانت السماوية الفرعون جنة
العاد    . األرض الفرد توحد عندما اإلله   ى  ولكن ـساواة     " أوزير"مع الم قدم على أصبح

ف   الملك اآلخرة  ى  مع متاع ثَمzّ. كل حياته       ومن مدة روحة عن تتكلم المتون وطبقًا. نجد
الت   النجمية العقيدة هناك فكانت األهرامات أ  ىلمتون ـوك، المل ـى عل وقفًا أنىكانت

ف نجمaا يصبح فىالملك اآلخرةىالسماء . الحياة

ف   )٢( الشمس إله اإلقطاعى  كان ـا          ى  العهد كم ـه، خطيئت عن مسئول إنسان كل أن يعلن
من      ذلك على التوابيت"يtستدل ـت           "متوان حرم ـد وق أخيه، مثل رجل كل جعلت لقد ،

ه قلوبهم ولكن الشر إتيان قلت". تعصىىالتىعليهم )٣١٩(ما

الت     )٣( االجتماعية الثورة نتائج من الذ       ى  كان الظلم جراء من الشعب عامة بها حاقى  قام
ف     األشراف طبقات من المألوفة       ى  بهم االجتماعية األوضاع انقلبت أن على  البالد رأسaا

مما              الزمان من مدة الفوضى فسارت غنيaا، الفقير وصار مسودaا، السيد فأصبح عقب،
ويندون             االجتماعية بالعدالة يطالبون المصلحين األقالم حملة من جماعة قيام إلى دعا

الذ فىبالملك منزويaا ويلعبىكن يلهو داره . عقر

ف)٤( نخت"رسائل  ى  نجد الفال    " حقا حياة عن حية ـصر  صورة الم ـصت   . .ىح فح وإن
مقبرة    رع"محتويات بكل         " مكت االجتماعية القوم حياة فيها نقرأ مجيدة صفحة وجدت

واقتصادية         وزراعية منزلية وشئون تجارة وفن صناعة من ـرة   .. مظاهرها األس أما
وه   عشرة الذهبى  الثانية الخالدةى  العصر ف. لمصر المصرى  والباحث منذى  التاريخ
ش    أن يلحظ على            نشأته اجتماعية ثورة بأول القديمة الدولة سقوط بعد قام قد مصر عب

أول             سجل وبذلك أراد ما فنال والدينية، االجتماعية بالعدالة وطالب والملوك، األغنياء
ف   لإلنسانية الحكام         ى  انتصار وبين بينه والمساواة الشخصية الحرية لنيل النضال ميدان

الت   . الغاشمين الثقافة أن فعمت  ى  كما المصرية      ى  البالد التربة وليدة كانت العصر هذا
. نفسها

ف)٥( قضوا قد عشرة الثانية األسرة المقاطعاتىملوك أمراء استقالل على األمر . نهاية

ه        )٦( كما األنظار عن محجوبة تكن لم المصرية فى  المرأة ـل    ى  العادة ب الشرقية، التقاليد
ف كلتاهما تظهر السواء على والفالحة الملكة القديمةىكانت الدولة منذ . المجتمع

ف)٧( األزهار طاقات السنينىوضع آالف إلى ترجع مصرية عادة كانت . القبور
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ـ             )٨( الح لإلنسان فالمنزل والميت، واإلله لإلنسان مقر هناك كان جدaا مبكر وقت وى  منذ
التمثال بيت فهو السرداب أما للميت والمقبرة لإلله . المعبد

اللنب)٩( ـة            الحرى  فى  الجنرال معرك ـل بط ـتمس تح خطى على سار األولى العالمية ب
. سورياىف. مجدو

تقديم

حنا لبيب عريان
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حسن سليم الدكتور عن نبذة
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ف    ولد حسن سليم ف١٨٩٣أبريل   ٨ى  الدكتور ناج  ى  م ميت ميت   ى  قرية لمركز التابعة
الدقهلية بمحافظة . غمر

ف اهللا رحمة إلى . م١٩٦١سبتمبر٢٩ىانتقل

عام البكالوريا شهادة على . ١٩٠٩حصل

ف مدرسaا عامىعمل الثانوية أسيوط . م١٩١٩مدرسة

كتب لوضع العمومية المعارف وزارة المصراختارته .ىالتاريخ

ف المصرىعtين بالمتحف مساعد أمين . م١٩٢١بالقاهرةىوظيفة

عام        بالنمسا علمية بعثة إلى ـة         ١٩٢٣ُأوِفد جامع ـن م الدكتوراه درجة على وحصل ،
عام . ١٩٣٤فيينا

بباريس السربون بجامعة العليا الدراسات بكلية التحق بالنمسا إقامته . أثناء

لكرس   أستاذًا عام   ىعtين ـات          ١٩٣٥اآلثار الجبان ـن م ـة كامل ـات مجموع واكتشفت
الت   األثرية والنظم         ى  والمعابد واإلدارة الحكومة نظام تطور على العلمية األضواء ألقت

ف الدينية والعقائد القديمةىاالجتماعية الدولة . عصر

عام        المصرية اآلثار لمصلحة وكيالً ـترداد         ١٩٣٦عtين اس ـؤاد ف ـك المل من وطلب ،
الت  م األثرية القطع فى  جموعة الملك  ى  كانت فأعادها ـك     .. حوزته المل ـولى ت وعندما

ـات                الممتلك ـن م ـا باعتباره ـة األثري القطع هذه بإرجاع طالب مصر عرش فاروق
الطلب هذا حسن سليم الدكتور فرفض ألبيه، . الخاصة

عام        المعاش إلى بإحالته قرار حوال    ١٩٣٩صدر آنذاك عمره وكان وأربى  ، ـين  ستة ع
. عامaا

ـث      للبح تفرغ حيث حسن سليم للدكتور خير فاتحة المعاش إلى بإحالته القرار هذا كان
.ىوالتاريخىالعلم
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الموسوعة أهمية
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ف        أسست قد حسن سليم الدكتور موسوعة األنثروبولوجيا     ى  إن علم دراسة العربية اللغة
ـة           الت المتعلق ـوث والبح الدراسات على باحتوائها والثقافية االجتماعية واألنثروبولوجيا اريخية

المصر       بالتراث المعاصرة المصرية الشعبية الثقافة ـة      ى  بعالقة اللغ تأثير مدى وأثبتت القديم،
ف   القديمة ـ           ى  المصرية ف ـضaا أي ـا وتأثيره ـة، الدارج العامية العامة المصرية ـال  ى  اللغة مج

الشعبموروثا األدب .ىت
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الت األولىالموضوعات الجزء تناولها
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

الحجرية       -١ والعصور التاريخ قبل ما ـديث    (عصور والح ـط والمتوس ـصر  ) القديم وع
البحر    (المعادن   الوجه من كل القبلى  وحضارة ـ     ى،والوجه ف ـون الفن ـك  ى  وتاريخ تل

التاريخية ). الحقبة

القديمة-٢ المصرية اللغة وحروف وعالمات رموز . ظهور

األوائل-٣ المصريين أصل . دراسة

الشمسية-٤ السنة تقويم وابتداع . تنظيم

مصر-٥ وحدة النيل–بداية ضفاف على ). تجارة–صناعة–زراعة(الحضارة

المصرية-٦ الديانة ف(أصول والكون النيل الدينىدور . )ىالفكر

العتيق-٧ العصر والثانيةىالذ.. بداية األولى األسرتين . يتضمن

القديمة-٨ الدولة السادسةىالذ.. عصر األسرة نهاية حتى الثالثة من األسرات . يتضمن

االضمحالل-٩ وفترة العارمة االجتماعية . األولىالثورة

المصر-١٠ التاريخ . القديمىمصادر

ف-١١ ودوره للفرعون الرسمية النظامىاأللقاب . حفظ
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المقدمة
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ف         -١ وفلسفته عقيدته له قديم عريق شعب تاريخ ـه       ى  إنه ونظام ـه ثقافت ـه ول الحياة
معيشته المصر   . وطرائق أن المالحظ ف   كاى  ومن دائمaا يفكر لعقله     ى  ن يسمح وال الحس دائرة

ف   يحلق والمعان  ى  أن المعقوالت المحبوبة        ى،أجواء يقدس كن وإن بالحب يؤمن ال ـسم  . فهو ج
ـاده                اعتق ـع م ـدها ويعب ـها يقدس مظاهر والكائنات الحيوانات من لها ويتخذ ويصورها آلهته

. بالوحدانية

وصعوبة        -٢ القديمة المصرية اللغة يعرف ـن        من م ـر للكثي ـظ اللف واحتمال فهمها
مذاهبهمىالمعان وتباين آرائهم وتعدد اآلثار لعلماء العذر . يلتمس

المصر       الشعب وعادات أخالق دراسة بدأت نابليون    ى  وقد بقيادة الفرنسية الحملة . مع

أرسالن     العالم ف       ) ١٨٦٨عام  (ويعتبر التاريخ قبل ما علم أثبت من ـصرى  أول أول   .. م ـا أم
أ ف    ى  ثرعالم العلم هذا بوجود فهو   ى  يعترف د"مصر كانى  والذ) ١٨٩٧(عام  " مرجانى  جاك

ف           المهذب الحجر عصر أن نهائية بصفة واثبت المصرية لآلثار عصر    ى  مديرaا سبق قد مصر
المعادن استعمال عصر خلفهما ثم المصقول، . الحجر
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والنيل مصر

ف    األرضية القشرة ثال   ى  تتكون من المصرية ـة      البالد الترب وتتألف متتابعة، طبقات ث
حجر        منها متبلورة شيستية صخور الديورايت  " البرفير"من ثم ـود    . والجرانيت وج ـصر وينح

ف    المتبلورة الشيستية األول    ى  الصخور الشالل وحول الغربية ـة    . الصحراء الرملي الصخور أما
ف   توجد وف  ى  فإنها النوبة، القبلى  بالد وفى  الوجه إسنا، ـاهرة      األقصى  حتى الق ـن م وبالقرب ر

الخارجةىوف . الواحات

اللوبية          الصحراء منها تكونت فقد الجيرية الطبقات ـزدوج      ) ليبيا(أما م ـل مي ـاك وهن
ف مصر  ى  ضعيف أرض النيل،          . طبيعة اتجاه حسب الشمال إلى الجنوب من األول الميل يتجه

الثان   الميل الغرب         ى  أما إلى الشرق من ويبتدئ انحدارaا أشد األحمر    ى  أفهو البحر شواطئ من
الواحات   إقليم الشرقية   . إلى العرب    ى  والت–والصحراء صحراء ـى      –تسمى إل ـا جباله تصل

الواد         نحو تنحدر ثم الشاطئ من بالقرب عظيم الغربية    .ىارتفاع صحراءى  وه–والصحراء
الرمل         -ليبيا السهل مع تسير االرتفاع قليلة بتالل تبتدئ مى  وتنتهى  فإنها ـ  بعدة وه ىنخفضات

يجر        .. الواحات اللذان الحدان هما األهرام وهضبة المقطم جبل فى  وكان فى  النهر ىوسطهما
الجيولوج الدلتاىالزمن وتكونت ف.. الثالث النيل المتوسطىوصب األبيض .البحر



١٩

التاريخ قبل ما )٣(عصور

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

األس   بداية حوال  كانت األولى ـى      . م. ق٣٢٠٠ى  رة إل التاريخ قبل ما عصور : وتنقسم

ـتعمال                اس ـصر ع ثم التهذيب بعد المصقول الحجر عصر ثم المهذب، الحجر استعمال عصر
والحديد(المعادن   ف  ). النحاس الفخار الحجرى  وظهر قام   . الحديثى  العصر ـر"وقد بت "ىفلندر

رق        أن واعتبر التاريخ، قبل ما فخار التاريخ    ٨٠م  بدراسة العصر بداية ـى  يعادل ىأى،الحقيق
الذ الكتابةىالعصر فيه . ظهرت

رقم    من             ٣٠وأخذ بالرقم واحتفظ الفخار أنواع من عهده إلى عرف ما ألقدم وخصصه
رقم                ٣٠-١ العلماء وخصص عرف مما عهدaا أقدم فخار من عنه يكشف عسى ما -٢٠إلى

البدار٢٩ بلدة .ىإلى

الع   كان الحجروربما اإلنسان   ى  صر ظهور أول ـصنوعة     . القديم م العصر هذا وبقايا
حدها     وأرهف صلب حجر الغليظة.. من الوجهة        . والبلطة من اإلنسان هذا عن شيًئا نعرف وال

ـة               االجتماعي ـة الوجه ـن م اإلنسان هذا موضع تزال ال ألنها الدينية أو الخلقية أو االجتماعية
ال      ألنها الدينية أو الخلقية ـ            أو الت اآلالت ـن م نحكم أن نستطيع ولكننا تخمين، موضع ىتزال

الذ         الحيوان على بذكائه يسيطر راٍق إنسان بأنه إلى      ى  صنعها يضاف يوميaا، الحرب عليه يشن
ف    كان أنه ف       ى  ذلك هو ما كل ويtحسن يخترع أن ـار       ى  قدرته الن يوقد كيف عرف فقد متناوله،
طعامه . ويطهو

العالم ـا        " جانمرى  د.. "ويعتبر aتاريخي ـا aترتيب مرتبة طبقات كشف من ـد  ... أول وق
ف ـصنع،             ى  ظهرت ال ـة دقيق آالت وظهرت العصر هذا تخص آالت بالقاهرة العباسية منطقة

ف       أيضaا ظهرت الكهوف جدران على ـو        ى  واأللوان وه المهذب الحجر عصر أما العصر، هذا
الحجر ف      ى  العصر ظهر فقد المصقول الحجر وعصر ـ    بلى  الحديث، أب ـدة مرم ـبى  دة .. غال

ف   آثار بنى  واكتُشفت ـيم            ى  مرمدة أوش ـوم وك ديمه ثم الغربية، الدلتا حافة على الواقعة سالمة
ف    وكلها الصاغة الفيومى  وقصر ف. مديرية القبلى  أما ـ      ى  الوجه ف جديدة مدينة على عtثر ىفقد

طاسا"بلدة   والحبلين  ى  وف" دير والقطارة فكان     .. طوخ اكتُشف فخار ـوأقدم ـ   ى  ف بن ـدة ىمرم
طاساىوف. سالمة محكمaا. دير حرقًا يtحرق ولم أسود طاسا دير . وفخار



٢٠

الحجر الحديثىالعصر
ف   اإلنسان أن           ى  بدأ بعد القرى يسكن وأخذ والفالحين، الرعاة عيشة يعيش العصر هذا

المتوال           الجفاف نشأ األمطار قلة وبسبب آلخر، مكان من جائالً الصيد  ى  كان مناطق وأصبحت
األوان        ووجود بيضيaا شكالً تأخذ المساكن وكانت سكنًا      ى  قليلة، استعمالها على تدل بها الفخارية

الحبوب         لحفظ مخازن يستعمل كان أنه يبعد وال ف     . لإلنسان، منعدمة فتكاد الفن روح هذاى  أما
. العهد

أن     المالحظ المرمدية"ومن البحرى  ف" (المدينة الوجه      )ىالوجه مدينة من ـأقدم ىالقبل
الطاسية( طاسا) "المدينة ف     ". دير عليها عثر أخرى مدينة توجد     ى  وهناك لم الفيوم ومدافن الفيوم

ف الحال هو كما عنها مفصولة كانت ألنها القبلىبالقرية .ىالوجه

المعادن بداية عصر
ـناعة                ص ـى عل ـت غط ـدة جدي صناعة بظهور المعادن استعمال بداية عصر يمتاز

حل. الظرآن ـد            ى  فنجد العه هذا على أطلق وقد البرونز، من ومصنوعات والذهب النحاس من
أ   التاريخ، ف   ى  بداية الكتابة ظهور ف   ى  عهد الفضل ويرجع ـ  ى  مصر، ف ـذه   ى  الفضل ه ـراز إب

ف     مكمنها من المصرية العلماء   ى  الثقافة جهود إلى األستاذ    . بدايتها هؤالء ـر  "وأول بت "ىفلندز
ف بح   ١٨٨٩عام  ى  وذلك قام فعندما ـ          ى  فائر ف ـه أعمال ـابع ت ثم الفيوم، مدخل عند ىالالهون

العالم       وقام فالبالص، فطوخ الفرنس" مرجانى  د"ميدوم إيفر"ثم  ى  وأملينو ستانج"و  " ماك " جار

األثرية    ى  ف األماكن من وغيرها والكاب والعرابة، ف. نقادة، ـتاذ   ىأما األس ـام ق فقد النوبة بالد
ف" ريزنر" التى  بحفائر البحاثة          ى  المواقع لنا وصف وقد أسوان خزان تعلية يهددها ستون"كان

للحد              " كار خارقة أحجام وذات الصنع فخمة وجهين ذات سكاكين على فيه عثر عظيمaا مصنعaا
ف   . المألوف المصنع هذا مغاغة   ) الشيخى  واد(ى  ويقع بلدة من ـ. بالقرب ـام   ى  وف -١٩٢٤ع

المستر    ١٩٢٥ بالقرب    " برنطون"بدأ حفائر البدار  بعمل بلدة األثر  . الحاليةى  من العالم ىوقام
ف" برشيا" ف  ى  بحفائر القناطر األستاذ   . الدلتاى  كوم ف" ينكر"وقام ـدلتا    ى  ببحوث بال اليهودية تل

ف       . ايضaا مهمة محطة عن عامر مصطفى األستاذ وحلوان  ى  المعادىوكشف القاهرة وقام. بين
ف بالعمل الدين كمال حتىىاألمير عويناتج(الصحراء ). بل
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الذ    البدارى عصر عهد     ى  وبعد بعد مباشرة طاسا"جاء ـ  ى  ف" دير القبل ـاء   ى،الوجه ج
النقاد قوص      ى  العصر من القرية نقادة بلدة إلى األستاذ   . نسبة ـستر    "ىبتر"وقام ـل"والم " كوبي

عام فيها حفائر . ١٨٩٥بعمل

ف      األسرات قبل ما مواقع القبلى  وأهم شما  ىهى  الوجه وبالص ـم     طوخ ث ـصر األق ل
بارفا  " سبوليس حماد" ديو نجع من ـالف   ىبالقرب خ ـت وبي والمحاسنة الدير ونجع والعامرة،

واب الفيومىوجرزا مدخل عند الملق . صير

بناء     أول ف    ى  كان األسرات قبل ما البدارى  وف.ىالمعادى  عصر ـر    ى  عهد القب ـان ك
الشكل       مستديرة أو بيضية حفرة يزال فكا  . ال المتوفى ف  أما يكفن ف  ى  ن أو ماعزى  حصير . جلد

ف    يوضع كان باألعشاب  ى  وعادة ويغطى ـى          . تابوت عل ـوفين المت ـض بع ـب بجان عtثر وقد
أن               والظاهر الموت، يريد كأنما مخدة على تستند الميت رأس وكانت وحليهم، اليومية مالبسهم

ف          معروفًا يكن لم الفخار أو الخشب من المصنوع البدارىى  التابوت ـدمت   ى  فو. مقابر تق نقادة
العشة              شكل يشبه مستديرaا أم بيضيaا أكان سواء اللحد شكل فأصبح بسرعة، الدفن وقد. طريقة

ف عن        " العمرة  "ى  عtثر تقل ال ومحتوياتها نموذجية مقبرة ـار     . إناء٢١على المعم ـن ف وبتقدم
ا             ـرة لحج مجاورة حجرات وأضيفت القباب استخدمت وكذلك باللبن الجدران بناء ـدفن  أدخل ل

بواسطته الصعود أو للنزول سلم ووضع والقربان، للمئونة خصصت .. األصلية

ف     الجثة لف عادة تختف   ى  وأخذت جلود أو ـع      ى  حصير وض محلها يحل وأخذ تدريجيaا،
ف   أوالً ف        ى  الجثة ذلك بعد توضع ثم المجدول البوص من حقيقى  سلة ـن    ى  تابوت م ـصنوع م

مصنوعaا     يكون وغالبaا أحيانًا، يوضع           الفخار فقيرaا أو غينًا أكان سواء المتوفى وكان ألواح، من
مقرفصaاى  ف ف         . القبر مطوية الجثة وضع سبب اآلثار علماء بعض فسر الحالة   ى  وقد بأنها القبر

الت اإلنسان  ى  الطبيعية بها ف   . ينام الجنين يمثل أمهى  وقد األجسام      . بطن من عدد على عtثر وقد
عظامها أغ  .. منفصلة كان ال             وربما ـدد ع ـود وج األسرات قبل ما المقابر لنا أظهرته ما رب

األمام الجزء فيها األجسام، من به مكسورىيستهان الساعد عظم . من
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المعادن اكتشاف
الت        المعادن صناعة أمام تتقهقر الظرآن صناعة ـبحت     ى  أخذت أص حتى تدريجيaا بدأت

الت   اآلالت ف  ى  معظم اإلنسان اليومية   ى  يستعملها المادة   حياته هذه من ـد    . تصنع الحدي ـر وظه
نادرة         األخيرة كانت وإن والفضة الذهب اكتشاف وتم ـ     . المطروق، ف السبب العلماء عزا ىوقد

المصر      استعمال إلى النحاس معدن التوتيه  ى  كشف النحاس(مادة ـور    ى  ف) نترات القب ـم معظ
المصر تعلم وربما فىالمصرية التوتيه حجر بصهر النحاس على . النارىالحصول

النسيج صناعة
ـ              الت ـشة األقم وبقايا المعادن، استعمال عصر منذ وتتقدم تنمو النسيج صناعة ىأخذت

ف   عليها البدارى  عtثر ف      ى  مقابر ولكنها ساذجة، الصنع خشنة تزال صلبة    ى  ال كانت نفسه الوقت
الجلود               صناعة هناك أن إلى هذا مالبس، تصنع كانت األقمشة وهذه النسيج، فمنتظمة ىأخذت

. التقدم

الت    اَألِسر�ة أخشاب ف  ى  وتدل عليها ف  ى  التى  البدارى  عtثر عليها ـا  ى  البدارى  عtثر وبقاي
الت         النحاسية واآلالت المتوسط األسرات قبل ما عصر ـدم        ى  توابيت تق ـى عل ـدل ت ـرت ظه

أوان         يصنع كان العصر هذا إنسان إن بل ف   ى  الصناعة، غاية الفخار ـى      ى  من عل ـدل ت ـة الدق
الفائقة   سالمة والمهارة ـار         . الذوق الفخ على والسفن والحيوان اإلنسان رسم نجد إننا ـا  . بل أم

ـصنع                ت ـت كان وكيف المعادن بداية عصر أول إلى فترجع والخضراء الزرقاء المينا صناعة
الصخر البلور من النحاسىبخليط وكربونات والبوتاس والجير . المطحون

الكريمة شبه األحجار
القيشان      ) فييانس(هناك   اسم خطأ عليه يطلق ما ـورتس،     ى،المصرى  وهو الك ـر وحج

الحجير      والحجر الشيست، وحجر ستايتيت، ـورد    ى  وحجر ال والجرانيت والبازلت ى،والمرمر
الجير ـة             ى  والحجر دالي ـرزات ح بعض لنا فتركوا الزجاج عرفوا كما والعظم، والعاج اللين

كما      " بندنتيفت" الالزورد، تشبه اللون ـ         زرقاء الت ـدبابيس ال رءوس ـار األحج ـن م ىصنعوا
للحرب . استعملت
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المعادن بداية عصر ديانة
ف         ى  وف األسرات قبل ما ديانة إلى إشارة هناك األهرام ـر  ى  متون البح ـط،  ى  الوجه فق

الشعب        بعامة ال بالملوك خاصة كانت المتون على        . وهذه يدل اآلن حتى اآلثار من كشف وما
البحر    الوجه مدينة فأعرى  أن القبل    ى  ق الوجه مدينة من ف   .ىالقدم العثور ـصر   ى  وتم ع جبانة

ف          ى  البدار للشك مجاالً يترك ال مما تكفيها، بعد دفنها تم حيوانات وتُعب�دىعلى تُقَد�س كانت أنها
ف    تعاويذ وجدوا آللهة      ى  كما كانت ربما وكذلك العصر هذا ـى       ... مقابر عل ـة األدل ـم أه ومن

ف   القوم األزى  اعتقاد ف       هذه أخرى مرة سيعيش اإلنسان بأن السحيقة ـ    ى  منة ف يالحظ ما ىقبره
الت األدوات فىترتيب يستعملها أن للمتوفى بد فال معه، توضع فىكانت الثانية . القبرىحياته

الفن
البدار    حفائر لنا فن     ى  أظهرت ذوق بداية على تدل ـام       ى  حtِليaا األي ـر م على يتحقق أخذ

هناك      عtثر إذ ف   تدريجيaا، منظومة قالئد مسافات       ى  على على يتخللها الفيروز من حبات خيوطها
عظيم               حجم ذات أسورة ووجدت الحية، وحجر اليشت وحجر العقيق، من كبيرة قطع متساوية

ف      محفورة للشعر وأمشاط العاج، طيور   ى  من رؤوس منها كل ـ  . رقعة الت ـة الزين أدوات ىأما
ف      القوم سراة جثث بجوار فى  وجدت ف  مقابرهم محفوة أوان      ى  إنها ـاذج نم ـا ومعظمه ـاج، الع

وتنته          أسطوانية، أيد ذات الشكل مستطيلة أو مستديرة ومالعق حيوان    ى  للعطور برأس يد كل
يشبه   ما دم. أو العاج   ى  ووجدت األغنياءى  ف(من ف   ) مقابر الطين من ـراء    ى  ودمى فق ـور قب

ه        الصنع المختصرة الدمى تماثيل أن ويالحظ الى  القوم، ـ   طالئع ف الجنائزية ـد  ى  تماثيل العه
بارزaا         ى،التاريخ نحتًا العاج نحت وفن للزينة، أمشاط ظهرت ـرأة      . كما للم ـى دم أنواع ونجد

ـديين                ث ذو للمرأة الدمى من آخر نوع وظهر بجسمها، ملصوقان ذراعاها الجسم عارية واقفة
الذ      الدمى من نوع ظهر وكذلك ذرىناهدين، ـى عل ولدها تحمل أمaا يمثل ـ  كان ف أو ـا ىاعيه

البارز النحت من جنب إلى جنبaا الغائر النحت ظهر كما . حجرها
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وزخرفتها المقابر تلوين
الزخارف               هذه يحل أخذ المتوفى أن على يدل وزخرفتها المقابر تولين أن المحتمل من

الذ     الفخار رسوم محل ف   ى  والرسوم معه يوضع الذ    . مقبرةى  كان الوحيد القبر أن عtثرى  على
فعلي النوع هذا من هيراكنبوليسىه قبل هو العصر ". الكاب"هذا

ف      التقدم بعض حدث أنه ف  ى  ويالحظ األلوان ـوح      ى  استعمال ل من فبدالً األشكال رسم
وه    ثالثة استعملت األبيض    ى  واحد ثم واألسود القاتم األوان  . األحمر ظهرت ـكل   ى  كما ش على

. الحيوانات

بثالثة المكتوب رشيد واليونانيةحجر والديموطيقية الهيروغليفية نصوص

مد كانت البحرنيلماذا الوجه القبلىة الوجه من ى؟أقدم
جوها       وطيب تربتها بخصب تمتاز الدلتا ـرق        : أرض ط مفترق على تقع أنها إلى هذا

منها         القريبة بالممالك االتصال لها سه�ل مما وآسيا، ـة،     . إفريقية الزراعي خبراتها إليها فتجلب
جديدة       مدنية األصلية مدنيتها إلى تضيف القبل  .. كما الوجه بين     ى  أما محصور طويل قطر فهو

القاحلة    الجبال من باق       .. سلسلتين عن منفصلين كانوا الصعيد أهل أن ـذه    ى  والواقع به ـالم الع
ـصحراء              ى  الصحار ال ـدو ب من الباقية بالبقية إال يختلطون أهله يكن فلم األطراف، المترامية
لهم       الجوال مدنية وال ثقافة ال قوم وهم ف       .. ين، فكر من أول أن جدaا المرجح ـاه   ى  ومن مي تنظيم

ـصعيد                 ال ـل أه أما وحضارة، حضر أهل بطبيعتهم كانوا ألنهم الدلتا؛ أهل هم وتوزيعها النيل
البداوة إلى أقرب كانوا . فإنهم
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القديمة المصرية اللغة رموز )٤(حل

    aسر القديمة المصرية اللغة نحو     بقيت األسرار من ـمبليون       ١٤٠٠ا ش جاء أن إلى عام
من               ١٨٢٢سنة   تمح لم نفسها القوم لغة أن على الهيروغليفية رموز بحل أسرارها عن وكشف

ف       بقيت بل المدة، تلك خالل ـذ     ى  البالد من ـة الهيروغليفي أن وذلك القبطية، اللغة هو آخر شكل
كتابتها        على عالوة تكتب أخذت لمصر اإلسكندر ـة      فتح أغريقي بحروف المصرية، باإلشارات
ف       مثيل لها يكن لم ديموطيقية حروف سبعة إضافة ـة  ىبعد اليوناني ـة ـة   . اللغ الكتاب ـت واختف

ف الميالد   ى  الهيروغليفية الرابع القرن ـة        ى  أواخر اإلغريقي اللغة أما البالد، من الوثنية باختفاء
العرب      الفتح بعد تداولها على بق  ى  فقضى بينما ف     مباشرة، القوم لغة القبطية الكتابة ـض  ى  يت بع

ف القبلى  أماكن ـم          ى  فى  الوجه ث عشر السابع القرن أواخر إلى والمدارس والعبادات الصلوات
ف ذلك بعد المحضةىانحصرت الدينية . الصلوات

ـام               ع ـيد رش حجر اكتشاف إلى الهيروغليفية اللغة رموز لحل الفضل ١٧٩٩ويرجع
به      قام عمل أن         " شمبليون"وأول وبرهن القديمة، المصرية الكتابة اختالفات موضوع بحث أنه

ه   الهيراطيقية الهيروغليفية  ى  الكتابة للكتابة ـوم      . اختصار ويق الخراطيش يجمع شمبليون وظل
مقارنات ـارات               . بعمل إش تكن لم إنها ثم محضة، أبجدية حروفًا تكن لم الكتابة أن إلى ووصل

الناس يعتقد كان كما فحسب، فرمزية إنها بل قبل، تحتوىمن كانت : علىىالواقع

للكتابة الرئيسية الثالثة األنواع

مثل)١( تصويرية أو رمزية ". تحوت"و" رع"إشارات

مثل          )٢( مقطع من مركبة أحيانًا تكون قد صوتية ـروف     "ىم"إشارات ح من وأحيانًا
حرف مثل ". س"أبجدية
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وضع     أن األساسية" شمبليون"وبعد مختلف         النواة من علماء بعده جاء اللغة رموز لحل
ف    كثيرaا تقدموا اآلثار   ى  الجنسيات وعلم اللغة العلماء    . دراسة هؤالء " ماسبيرو"و  " ماربيت"ومن

و    ـة،         ى  الذ" إرمن"و  ى  األلمان" لبسوس"الفرنسيان القديم ـصرية الم ـة اللغ ـة أجرومي وضع
واألست   ى  الذ" شتيدوف"و القبطية، اللغة أجرومية ـرام      ى  الذ" زيته"اذ  وضع األه ـون مت ـع جم

و    اإلنجليز    ". شيفر"و  " شبيجلبرج"و  " ينكر"وترجمها العلماء صاحب" كلنسون"و  " برش"ومن
ف    واألخالق العادات األستاذ     ى  كتاب ثم القديمة ـ       " جرفت"مصر ف ـدة الع ـآليف الت ـاحب ىص

و        القديمة المصرية المتون وتراجم كتاى  الذ" جردنر"الديموطيقية فوضع ـة   ى  بaا اللغ أجرومية
و    ف   ى  الذ" جن"المصرية قيمaا كتابaا األستاذ      ى  وضع وأخيرaا المصرية، اللغة ـوبر"إعراب "ىني

ف دقيقة أبحاث اآلثارىوله . علم

لدينا      العلماء هؤالء ـ" ريزنر"و  ى  الروس" جولشيف"وبجانب ـم     ى،األمريك أه ـن وم
عن     كتابه ورع"مؤلفاته الثالثى  بان" منكا المصر      .الهرم التاريخ خدم عالم أكبر ـديم  ى  أما الق

األستاذ    ـر           ى  الذ" برستيد"فهو يعتب ـصر لم تاريخًا منها واستخلص التاريخية المتون كل جمع
ف      المراجع أكبر من قدمه المصرى  رغم العرب   ى  التاريخ الفتح حتى أحمد    .ىالقديم المرحوم أما

ب المصرية اآلثار لدراسة معهدaا أسس فقد باشا . الجامعةكمال

الت  -١ هيروغليفية السكندر  ى  وكلمة كليمنت اإلشارة    ى  فى  استخدمها سلفت مشهورة فقرة
المقدسة  ى  وتعن) ٢٣صفحة  (إليها   النقوش ـا  ىتعنىوه. حرفيaا ألنه فقط؛ التسمية هذه

ف     ى  ف كلية تستعمل كانت المتأخرة ف  ى  العصور األمر ـى    ى  غالب عل المحفورة النقوش
المعابد اآلنتطى  وه. جدران لذلك   . لق الت     –تبعaا المصرية الكتابة كل تزال  ى  على ال

ـ              الت ـحة الواض الملونة العالمات ذات المفصلة الكتابة من aابتداء صورة من ىتتكون
ـرد             الب ـى عل ـصب الق بقلم المكتوبة المختصرة النماذج حتى المقابر ـى  تزين ىوالت

دينية نصوصaا . تتضمن

ه    الهيروغليفية أن غى  والواقع الذ      من الكتابة من األصيل النوع شك منه  ى  ير تطورت
وه    األخرى، األنواع ـى              ى  كل إل ـين اليم ـن م أخرى وأحيانًا أسفل، إلى أعلى من أحيانًا تقرأ

ف    تقرأ ولكنها ه        ى  اليسار وهذه اليمين، إلى اليسار من كذلك األحايين ـ   ى  بعض الت ـة ىالطريق
ف الت  ى  نمارسها القواعد تكون    ى  كتب وحين ـه          ننشرها، تتج ـسار الي ـى إل ـين اليم من الكتابة

اليمين ناحية إلى . العالمات
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الذ       " كليمنت"ويحدثنا  -٢ الكتابة أسلوب على أطلقت الهيراطيقية كلمة الكتّاب  ى  أن يمارسه
ف الدينيةى  الكهنة ف     ى  وه. كتبهم المذكورة المختزلة الهيروغليفية من ـرة  ى  اشتقاق الفق

دارس   ولكن مدوى  السابقة، ـذلك         المصريات ك أكبر عدد إلى االصطالح هذا استخدام ا
الت     الكتابة مختزالت أنواع ف  ى  من عليها ـصوص       ى  عثر الن أو ـة األدبي ـصوص الن

الكتابة         هذه على يغلب تجارية بشئون ـة     ى  أ" التشبيك"المتصلة مربوط ـات العالم أن
وه   ببعض ف      ى  فى  بعضها إال اللهم جدaا ممدودة األمر ـ   ى  أغلب الت األولى ىالعالمات

ـة             هيروغليفي إلى عادة الهيراطيقية تحولت للدراسة وتسهيالً تقريبaا، خطوط إلى تتجزأ
ف     يصبح ذلك أن ـة           ى  رغم الكتاب ـاه اتج وأما المد، البالغة النماذج من المستحيل حكم

اليسار إلى اليمين فمن . عادة

فيسمى         المصرية الكتابة من الثالث النوع ر   )ىوطن" (انكوريال"وأما حجر ـيد  على ش
كيمنت     يسميه الخطابات("ىأبيستولوجراف"كما ـوا       )كتابة احتفظ فقد المحدثون الدارسون وأما ،
له هيرودوت . بتسمية

ـ        )ىشعب("ىديموطيق"-٣ ف الهيراطيقية من الكتابة هذه تطورت ـرة    ى  وقد األس ـصر ع
كبيرةىوه) م. ق٧٠٠ىحوال(األثيوبية ميزات . تقدم

وه  -٤ القبطية ا  ى  اللغة عن عليها       عبارة وأضيفت يونانية بحروف كتبت الديموطيقية للغة
القديمة) حروف(أصوات) ٧( اليونانية باللغة موجودة . غير
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الهيروغليفية الكتابة بكير–أبجدية المحسن عبد الدكتور عن نقالً
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المصريين وأصل )٥(مصر

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

اسم     كان   مصر على الواد       "ىكيم"يطلق على يطلق وكان السوداء، األرض ىومعناها
المنزرع    اللفظ      (الخصب هذا من جاء كيمياء كلمة الت  ). اشتقاق األرض ـالواد   ى  أما ب ـيط ىتح
عليها     يطلق أ   ى  وتعن" دشر–تا  "فكان الحمراء البالد ـصحراءى  بالمصرية ـق    . ال أطل ـد وق
عليها    اإلنجليز   وم" أجبتيوس"اليونانيون االسم اشتق ـة    . ى  نها مكون مصر وكانت

الحام         الجنس من بقوم التاريخ قبل ما عصور ـا    . األصلى  اإلفريق.ىمن إفريقي من والقادمون
الشرقية    ف     " الصوماليين"الشمالية معروفة مدينة أقدم يمثلون ـا    . النيلى  وادى  وهم إليه ـر وهج

آسيويون     أناس األصليين بالسكان ـولهم         و. واختلط دخ ـق طري عن معلومات العلماء يجمع لم
جهة              .. لمصر من األحمر البحر طريق عن ودخلوها العرب بالد جزيرة من جاءوا " قفط"فهل

الدلتا شرق فسيناء فلسطين طريق عن البالد شرق من قدموا .. أم

ف        الحفائر من أتت الحقبة هذه عن القبلى  ومعلوماتنا ـاطق       ى،الوجه من ـاك هن أن مع
فأثرية واقعة تلك من . الدلتاىأقدم
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القديمة )٦(العبادات

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

اإلله     عبادة ـوب         ى  ه" حور"إن الجن من مصر ودخلت المصرية، المعبودات أقدم من
النوبة     طريق اإلله    –عن بلدة     " أوزير"وعبادة إلى أصلها صير"يرجع سمنودالقريبة  " أبو . من

الشمس     إله القاهرة        " رع"وعبادة من القريبة شمس عين بلدة إلى أصلها المحتمل  .. يرجع ومن
ـضر                 وأح وسيناء فلسطين طريق عن سوريا شمال من البالد على زحف قد الجديد الجنس أن

األصل       الجنس مدينة من أرقى مدينة ـذى  الحامى  معه ـ       ى  ال واألوان اآلالت إال ـرف يع ـم ىل
ف       أ. الحجرية أدخلوا إنهم فيقال النازحون، أو الغزاة ـة        ى  ما وبخاص ـادن المع ـة معرف ـبالد ال

ـة              االجتماعي ـم ونظمه ـونهم وفن وكتابتهم وديانتهم لألموات عبادتهم كذلك وأدخلوا النحاس،
الملك        . والسياسية أن على التاريخية المصادر اتفقت ـدة    " مينا"وقد موح حاكم أول ـد  . هو ونج

والدي   والزراعة التاللغة ف  ى  انة وترعرعت ـذ       ى  نمت من األصليين أهلها بصبغة مصبوغة البد
ـر             والخنزي كالثور المنزلية الحيوانات بإحضار الفاتحين لألسيويين مدينة ولكنها عهودهم، أقدم

والقمح الشعير مثل الحبوب أقدم استحضار وكذلك والماعز، . والحمار

البالد توحيد نحو
ف     القبيلة أو الجماعات سواء         ىكانت نبات أو حيوان صورة حول تلتف الساذجة حالتها

ـل                   القبائ أخذت ذلك وبعد تعبده، وثن أو إله بمثابة لها ذلك تتخذ وكانت رمزيaا، أو حقيقيaا أكان
حكومتها منها لكل مدنًا وكونت . تتجمع

ف    كانت المقاطعات ـيهم            ى  وهذه عل ـق يطل ـم ل حكامها كان وإن مستقلة، األمر بادئ
وت البحر   الملوك الوجه مقاطعات ف   ى  جمعت األولى مملكتين وعاصمتها   ى  إلى ـدت"الغرب " بح

ف      والثانية الحالية، دمنهور كانت وعاصمتها   ى  وربما صير"الشرق ـمنود     " أبو س ـن م بالقرب
األولى     . الحالية المملكة إله الثانية   " حور"وكان صار   "ىعنزت"وإله ـر"وقد ـد  " أوزي بع ـا .. يم

المملك   هاتان فواندمجت عليها     ى  تان أطلق واحدة ـر  "مملكة البح ـمة     "ىالوجه العاص ـت وكان
ف األمر   ى  الجديدة ف   " سايس"بادئ الحالية الحجر ـت       ى  صا وكان ـات، الزي كفر مركز الغربية

الرسمية أصبحت" نيت"اإللهة الرسم" بحدت"ثم اإلله وكان ". حور"فيهاىدمنهور،
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الذى  وف مملكة    ى  الوقت إلى الدلتا فيه ف     اتحدت أخرى مملكة تكونت ـه  ى  واحدة، الوج
بلدة        ى  القبل عاصمتها مقاطعات عدة اتحاد من ـمال       " نقادة"مؤلفة ش ـن م ـرة كبي مسافة ىعلى

هو        به المعترف اإلله وكان اإلله   " ست"األقصر، أقوى     " حور"مناهض كانت الدلتا أن والظاهر
ف          فكروا من أول الدلتا ملوك كان ولذلك الصعيد، كل   ى  من ـاكم      اتحاد ح ـيطرة س تحت مصر

ف    . واحد مصرية ثورة أول القبلى  وحدثت ـرس     ى  فى  الوجه وامب ـادة ـة   (نق الحالي ـبالص ) ال

البحر           الوجه فأصبح بعض، عن شطراها وانفصل الدلتا تسلط على ـه   ى  احتجاجaا ـور"لإلل " ح

القبل مملكة  " ست"لإلله  ى  والوجه مملكة     " حور"وأصبحت من بطشًا ـا    " أوزير"أكثر أنه ـى حت
مملكة     تو إخضاع إلى القبلى  ف" ست"صلت ـين        ى  الوجه ع ـذة متخ البالد وحدة بتنظيم وقامت

للملك عاصمة . شمس

ف     اآللهة بعض أن البحرى  ويبدو معهم" حور"و" أوزير"مثل  ى  الوجه حاملين انتقلوا قد
القبل      الوجه إلى عبادتهم محل ف      .ىاسم مكررaا المدينة اسم نجد مثالً  ى  وذلك فنجد بلدة  القطرين،

ف   شمس البحرى  عين ـ       )هليوبوليس(ى  الوجه ف ـرى أخ شمس عين وبلدة ـ   ى  ، القبل ـه ىالوج
ف        . وهكذا) أرمنت( دينية ثورة نار تطفئ شمس عين قامت فى  ثم الوسطى،  ى  األشمونين مصر

الشمس عبادة محل إلهها عبادة تحل ا، الثورة هذه من الغرض كان . وقد

جديد        من مستقلتان مملكتان ظهرت ف  ى  فثم األولى البحرى  البالد، وعاصمتهاى  الوجه
ف    " بوتو" الفراعين بتل اآلن ف   ى  المعروفة والثانية دسوق، ـ  ى  شمال القبل ـمتها  ى  الوجه وعاص
أن         ى  وه" نخن"ثم  ) فقط( غير الكاب، تجاه األحمر بالكوم اآلن ـر"ابن  " حور"المعروفة " أوزي

الذ القبل   ى  وهو الوجه نهائيaا على   ى  أخضع الرسم  " ست"متغلبaا اإلله ـاتين    ى  وأصبح ه من لكل
. المملكتين
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أهال              عظماء من عظيم سلطان تحت واألخيرة الثالثة للمرة جديد من البالد وtحدت ـة  ى  وقد طيب
ف            العظيم هذا ذكر جاء وقد البلينا، مركز المدفونة العرابة من ـذ    ى  بالقرب ال ـوك المل ىجدول

ف الحديثة    ى  كُتب الدولة لفظة      " مينا"باسم  عهد اليونان عليه أطلق ـيس"وقد ـى    ".. مين بن ـد وق
سماها             وقد القديمة، العاصمة شمس عين من مقربة على جديدة ـاء  " (نفر–من  "عاصمة المين

اسم     ى  التى  وه) الجميلة اليونان عليها ـة   " (منفيس"أطلق رهين وميت ـه    ) البدرشين اإلل ـان وك
المحل  " بتاح" اإلله المص   .ىهو يذكر ـمتهم           ولم عاص ـت القبليكان ـه الوج ملوك أن إال ىريون
األحمر" (نخن" البحر   ). الكوم الوجه عاصمة ـك    " بوتو"كانت  ى  وملوك مل أن ـذلك ك ويعرفون

القبل النسر         ى  الوجه اآللهة تحميه وكانت األبيض التاج يلبس البحر  ". نخبت"كان الوجه ىوملك
اآللهة        وتحميه األحمر التاج يلبس ـمن       . الثعبانى  أ" توزي" "الصل"كان ض ـا مين ـم اس وذُكر

بحجر ف" بلرم"الملوك محفوظ ألنه صقليةىوذلك عاصمة . بلرمو

الشمسية السنة نتيجة تنظيم
ف       المختصون والمؤرخون المصرية اآلثار علماء إيجاد     ى  عمد إلى والتاريخ الفلك علم

ف    غاية حسابية الذ     ى  طرق العصر تحديد إلى للوصول فى  الحذق؛ ـسنة      ابتدأ بال ـاريخ الت ـه ي
سنة     وابتدءوا ف     . م١٣٩الشمسية يوم أول بالضبط نعرف مع     ى  ونحن تمامaا اتفق الشمسية السنة

الذ فهى  اليوم اليمانية    ى  ظهر الشعرى الذ   "سوتيس"نجم اليوم وهو ـل،   ى، الني ـضان في فيه بدأ
مرات               ثالث مدة به الوراء إلى ورجعوا ثابتة، نقطة التاريخ هذا اتخذوا ـور    وقد ظه فيها يتفق

اليمانية     والشعرى ف" سبد"الشمس واحدةى  بالمصرية كل     . ساعة مرة هذا سنة  ١٤٦٠ويحدث
فلك سنة         ى  بحساب يحددوا أن يمكنهم أنه ظنوا وبذلك الت  . ق٤٢٤١ثابت بالسنة ـا   ى  م فيه بدأ

الشمسية المصرية السنة بحساب يحسبون . المصريون
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القطرين وتوحيد مينا
ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

المصر    التاريخ بداية ـر   . م. ق٣٢٠٠بعام  " مانيتون"عند  ى  يtعرف نعرم ـة )٧(ولوح

أمامه الراكع عدوه يضرب مينا تبين . األردوازية

المصر     التاريخ مصادر عن فى  أما واألوراق     ى  فنجده الملكية والمراسيم الملوك أخبار
ال. البردية بين فومن المهمة المصرىوثائق :ىالتاريخ

الكرنك) ١( المدفونة) ٣" (بلرم"حجر) ٢(قائمة العرابة سقارة) ٤(قائمة قائمة

". تورين"ورقة) ٥(

فلدينا       القدماء المؤرخين مصادر ـ  "أما الملط ـرودوت"و   "ىهيكاته ـه  "و  ".. هي هيكان
السمنود"و"ىاألبدر الكُت�اب"ىمانيتون جيو"وأهم أفريكانوسسكتس ليوس

ويأت٢٢٠عام  " الصقل  )م٣٤٠-٢٧٠" (يوزيب  "بعده  ى  م وديودور ى،
عام    ى  الذ مصر و   . ق٦٠زار عام    ى  الذ" استرابون"م مصر بلوتارخ   . م٢٧زار المؤرخ أما
كتاب      ) م١٢٠( مصر عن كتب وأوزير"فإنه الذ   " إيزيس الوحيد الكتاب أمام  ى  وهو ـع ـا  وض ن

المصرية الديانة عن منظمaا . بحثًا

للفرعون الرسمية األلقاب
رسمية     وأسماء ألقاب مجموعة للفرعون ـ. صار ف األسماء هذه اكتملت ـر  ىوقد أواخ

الرابعة األسرة : عصر

حور-١ ـ     : لقب الملك القصر واجهة يمثل مستطيل داخل ينقش اللقب هذا ـى  ىوكان وعل
الذ الطائر وهو صقر صورة لإللهيرىقمته به ". حور"مز

والصل  -٢ العtقاب لمعبود  : لقب رمزان القبلى  ف" نخب"مدينة  ىوهما ـو"و  ى  الوجه " بوت

البحرىف .ىالوجه

ونخلة  -٣ نبات ـ       "ىبيت–نيسوت  "ويسميان  : رمز ف ـكله ش الخرطوش أخذ ـد  ى  وقد عه
. سنفرو



٣٩

القاهر(لقب-٤ . نب–حور): حور

الشمس-٥ ابن ")رع"صا: (لقب

القطر المصرىمقاطعات
مقاطعات       إلى القدم منذ مصر تنقسم ـستقاة      . كانت م المقاطعات أسماء عن ومعلوماتنا

الت    المقاطعات أسماء ف  ى  من عليها والرومان  ى  عثرنا البطالسه ـة    . معابد اإلداري الوجهة ومن
الرسم) أوالً(نعرف   العاصمة   ) ثانيaا. (للمقاطعةى  االسم الذ  ) ثالثًا(اسم اإلله معى  اسم بديسكن
فنذكر     . المقاطعة المقاطعة طبيعة الت   ) أوالً(وعن الترعة أو القناة ) ثانيaا(المقاطعة  ى  تروى  اسم

الذ علىىاإلقليم : يشتمل

تزرع)أ( وكروم حقول من الزراعية . المنطقة

للرعىاألراض)ب( وتكون المقاطعة حدود على األسماكىالواقعة وصيد البر . ولصيد

تالش  :ملحوظة القبى  إن فنظام الذ     ى  ائل النزاع إلى يرجع فإنه ـين    ى  البالد ب قائمaا كان
القبل .ىوالبحرىالوجهين

أقسام أربعة إلى البالد تقسيم
فقط-١ إلى الكاب من

أسيوط-٢ إلى فقط من

الدلتا-٣ تفرع بداية إلى أسيوط من

البحر-٤ ىالوجه

العربىوف طبيعيةىالعهد أقاليم ثالثة إلى تنقسم العليا مصر : كانت

النسر)١( وعاصمته: إقليم قفط، إلى الحدود من الحالية(يبتدئ ). الكاب

الثعبان)٢( وعاصمته: إقليم أسيوط إلى قفط إشقاو(من ). كوم

البوصة)٣( الدلتا: إقليم ترفع بداية إلى أسيوط ). أهناسيا(من
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النخلة)٤( . الدلتا: إقليم

وآلهتها لمقاطعات رموز
حوال     الطينية األسرة عهد ـة       )م. ق٣٠٠٠–٣٢٠٠(ى  منذ اإللهي ـكال األش ـرى ن ،

بالعكس     (المركبة   أو إنسان وجسم حيوان إله        ) رأس إلى الرمز انتقال ووضوح بجالء لنا تفسر
المقاطعة.. يعبد رمز عن متميزaا العاصمة إله نشاهد . كما

تسمى     العاصمة القصر   " بر) "البيت(وكانت ـة   " حت"أو المدين ـوت"أو ـل   " ف الهيك أو
ا" زبات" العمود   " سخم"لمحراب  أو الصولجان   " إيون"أو كذا" واست"أو عاصمة  . لإلله وتسمى

اإلله(المقاطعة   ذلك   ) بيت أوزير"معناها  " بوزريس"مثال الحالية  " (بيت صير ـطة  ) أبو وبوباس
الحال( بسطة اإللهة)ىتل بيت إلخ" باست"معناها . القطة

المقاطعا       أسماء غيروا لمصر اإلغريق احتالل كمثال     وبعد يونانية بأسماء المصرية ت
ف" (هرمس" ). األشمونيينىتحوت

المقاطعات آلهة
المعبودات أهم على وكأمثلة

اإللهة   )١ الحالية  " سايس"بلدة  ى  ف" نيت"هناك الحجر ـه    ى  ه" نيت: ("صا لإلل العظيمة األم
ف" رع" ولدت فىوقد الذىاألول، أحدىالوقت فيه ولد قد يكن ). لم

ف  ) التيس" (نومخ"اإلله  )٢ يtعبد عشر  ى  كان السادسة تل" (منديس"وعاصمتها  .. المقاطعة
).الربع

عبادة     )٣ موطن صير النبات" أوزير"أبو أخيه    . إله مؤامرة ـبح    " ست"وبعد أص ـشرير ال
األبد السماء     . القبرى  مقره إلهة له حور" إيزيس"وولدت ـة     . ابنة رجول ـت اكتمل ولما

ثانية" حور" وفتح ألبيه . مملكتهانتقم

مقره" تحوت"اإلله)٤ الحالية" (بحدت"وكان ). دمنهور
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ف" سبك"اإلله  )٥ ف    " سايس"ى  التمساح موجودaا يزال ال ف   ى  واسمه المصرية القرى ىبعض
مثل اآلن إلى األحد(الدلتا الثالث(و) سبك ). سبك

الحال  (ى  ف)٦ أبويسن الت   )ىتل اآلثار ل       ى  تدل مدفنًا كان المكان هذا أن على لعجولكشفت
الت ف  ى  والطيور تقدس الصقر   ى  كانت وبخاصة الجهة ـقر  (واسم  .. هذه ص ـو  ) كفر ه

ف الصقر عبادة الجهةىدليل . هذه

ف)٧ يtعبد كان األسود الحاليةىالثور بنها . أتريب

ف)٨ تعبد فكانت ). البدرشين" (منف"منطقةىالبقرات

الت   )٩ المحلية اآللهة ف  ى  أعظم تعبد اإلله    ى  كانت فهو ـة    ى  ف" أتوم"الدلتا الثالث ـة المقاطع
شمس    عين ومقرها اإلله     . عشرة مع توحيده الكون   " رع"وتم ـه  " رع"ولإلله   –ملك إل

مظاهر   ثالثة و   ى  ف"ىخبر: "الشمس و      " رع"الصباح ـرة الظهي ـت ـوم"وق ـد  " آت عن
. الغروب

ف  " سقر"اإلله  )١٠ الجبانة اسم   " منف"ى  إله ف   ) سقارة(ومنه تعتبر الجبانة ـر  ى  وكنت نظ
الذال الباب اآلخرةىيؤدىمصريين ". روستار"إلى

اإلله" أبيس"العجل)١١ روح الحديثةىف" بتاح"تتقمصه . الدولة

ف)١٢ تُعبد البقرة السماءىكانت إلهة بصفته . أطفيح

ف)١٣ يtعبد التمساح وفىكان الحالية(ىاليوم أمبو ). كوم

ف" أمون"اإلله)١٤ . طيبهىيtعبد

ف" مين"اإلله)١٥ والخامسةالمقاىيtعبد التاسعة . طعتين

حور" (حتحور"عبادة  )١٦ السماءى  وه.. دندرةى  ف) يبت ـب     .. إلهة الح ـة كإله وعtبدت
والجمال . والطرب

ف" ست")١٧ الواد. أمبوسى  عtبد اإلله     ى  كان نصيب من الصحراء  ". حور"الخصيب أما
الحمراء(القاحلة اإلله) األرض نصيب من ".ست"فتقع
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ف إجمالية اىنظرة المصريةأصول لديانة
ـة                ثابت ـوذ نف منطقة له كانت إله وكل المختلفة، المقاطعات ديانات أساسها القوم ديانة

ف بصفتها            ى  محدودة العبادة األعظم اإلله تشاطر النسبية األهمية ذات إلهة وهناك األمر، بادئ
وسلطان           مستقلة عبادة لها كان وأحيانًا ابنًا، أو له زوجة تتقمص  ى  لتا" حكت"فاإللهة  . إما كانت

والبعث          الوالدة وإلهة السحر إلهة بصفتها عظمى أهمية لها الذ  . ضفدعة الحزين سماهى  ومالك
بالمصرية   " الفنكس"اليونان   وتقديسه     " بنو"واسمه عبادته مقر شمس"وكان ـذه    " عين ه ـة وكهن

اإلله        إما فيه يرون كانوا اإلله    " أوزير"الجهة روح اإلل  ى  وف". رع"أو نجد ـة    طيبه العظيم ـة ه
ورت" نجد          ى  أ" موت وكذلك أمون لإلله زوجة بصفتها وتقدس العظيمة ـسو"األم ـر  " (خن القم

وآمون موت ابن طيبة) وهو ثالوث تألف جميعaا . ومنهم

ـا                aباقي ـا ثابتً شكالً منها كل اتخذ معروفة معينة كائنات المصريين قدماء عند واآللهة
عن         اآللهة هذه انفصلت وقد يتغير، األشباح   ال الحيوانات     ) الجن(عالم بعض اإلنسان عبد وقد

ـن                  م ـو لينج القربان إليها وقرَّب خضوعه وقدَّم لها استعطافًا أو خاصة، سحرية قوة فيهم ألن
وشرورها . مخالبها

مادية     )٨(واإلنسان روح ف  ) كا(له معه نورانية    ى  تسكن وروح ـى    ) با(القبر إل ـصعد ت
عن   . السماء فتختلف اآللهة ف     ى  بنأما يمكنه اإلله أن وذلك الجسم     ى  اإلنسان يترك أن لحظة كل

للموت              ى  الذ عرضه يكن لم ألنه يريد كما آخر جسم إلى وينتقل فيه ـك    (يسكن ذل من يستثنى
أوزير ). اإلله

المصر ف       ى  ويعتقد دائمaا اإلنسان وأن أبدية، قوة اإلله ـه    ى  أن اإلل مساعدة إلى . حاجة

آله    صارت الطبيعية مثلوالقوى األرض     : ة وإله والقمر، ـوت    " جب"الشمس، ن السماء وإلهة
الفضاء    –" شو"واإلله   ـق          –إله الخل عن مختلفة أساطير وهناك واألرض، السماء بين . يفصل

ـود                   المعب ـه اإلل ـين ب ـا عراه فصم يمكن ال صلة الدينية والطقوس الشعائر إقامة خلفت وقد
مختلفة طبقات هناك وكانت العابد، . للكهنةواإلنسان

ف    تأثير للسحر المصريةى  وكان ـه        . الديانة اإلل ـطورة أس المهمة األساطير " رع"ومن

ببن حتحور           ى  وفتكه بتخدير تحوت وقام تختن ثم عليه، تآمروا ألنهم ـ  –اإلنسان ـذت  ى  الت أخ
سخمت بنىلتقض) اللبوءة(شكل البشر–البشرىعلى على تقض لم . وبذلك
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النظام حماة الخلقىاآللهة
المصر   مث�ل التى  وقد ـير          ى  العدالة س ـسن وح المصرية المدنية كل مبادئها على تقوم

ف     التاريخ فجر منذ إلهة   ى  الجماعة، اسم    ) امرأة(هيئة عليها ـه    " معات"وأطلق اإلل بنت ونسبتها
اإلله     " رع" وزوجها الكون العالم   " تحوت"إله مدينة لكل ـة       . المنشئ المدني ـشأة ن أن ـع والواق

ف     ى  التالمصرية   الحسنة واإلدارة والعدل العلم ـ       ى  قوامها دين ـل أص إلى يرجع الحكم، ى،نظام
المصر   اجتهد دين    ى  أو أصل إلى يعزوه ف      ى،أن متغلغالً كان الدين ألن ـق    ى  وذلك مراف ـل ك

العلم    . حياته إله وف" تحوت"فمثّل القمر أو أبيس وقرطاسىبالطائر قلم ـدل  . يده الع إلهة ومث�ل
تحمل والعدالة      بامرأة الرقة رمز رأسها فوق ـ       . ريشة ف ممثالً فكان الحكم ونظام اإلدارة ىأما

سشات    الت(اإللهة ـم    )تكتبى  ومعناها قل ـدها وبي كرسيها على جالسة امرأة شكل على وتمثل ،
. وقرطاس

القديمة المصرية الديانة عن المعنى ذات الجمل بعض
ف     -١ استنتاجاته كل برستيد األستاذ ـه         كتابه  ى  بنى بوج ـه في ـرح وش األهرام متون على

أوزير وعبادة الشمس عبادة بين الفرق . )٩(خاص

ف   -٢ ريدر األستاذ وترجمها       ى  جمع العصور كل من دينية متون عدة ـا   .. كتابه أنه ويظن
وحدانية . ديانة

ه      -٣ القديمة المصرية الديانة أن ماسبيرو ـضات       ى  يعتقد متناق فيها شرك ديانة عن عبارة
نجد     إذ ف  كثيرة، القوم رأ          ى  عند ـو ه ـذا وه ـد، والتوحي والشرك الوثنية واحد ىعهد

أيضaا إرمن . األستاذ

المؤلف   -٤ اإلنجيل       ى  ف" سايص"ويقول قول تفسر القديمة المصرية الديانة بأن إن: كتابه
األرض على أتى من لكل ينير اهللا . نور

الدي         -٥ تقدم بشير بأنها القديمة الديانة عن يقول ستيندورف ـة    األستار والديان الموسوية انة
.المسيحية

بتر-٦ األستاذ فىتكلم الدينية الحياة الشعبىعن وديانة الحكومة ديانة وشرح . مصر

األستاذ   -٧ المصر  " بدج"انتهى أن فى  إلى ه      ى  يعتقد ما األخرى اآللهة وأن واحد إالى  إله
األكبر اإلله هذا خلق . من



٤٤

األستاذ-٨ المصرية" بركسن"يعتقد الديانة روحيةأن منها أكثر . مادية

ف   -٩ أظهر فيدمان ـدماء            ى  األستاذ ق ـد عن ـودة موج كانت التوحيد فكرة بأن المتون أحد
األولى    األسرة منذ ف  . المصريين المتن ـ        ى  وهذا ف ـد واح إله عبادة إلى يرجع ىأصله

ف          إنه يقول برستيد األستاذ ولكن بتاح اإلله وهو ـه        ى  منف إل رع ـه لإلل ـان ك األصل
نس ثم بعدالشمس فيما منف رب بتاح لإلله . ب
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القديمة )١٠(الدولة

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـن            " مينا" م األولى األسرة وحكمت المصرية، الوحدة أسس ملك أول م. ق٣٢٠٠هو
الحكوم  . م. ق٣٠٠٠إلى   النظام ـق  ى  واإلدارى  وكان ح للمرأة وكان سليمة، أسس على يسير
ـة              . العرشوراثة طين ـى إل ـسبة ن بالطينين والثانية األولى األسرتين ملوك مانيتون نعت وقد

عاصمتهم       كانت أنها ربما جرجا، من اتخذ    . بالقرب من ـوك     " منف"وأول مل هم للملك عاصمة
سماها          السبب ولهذا بعدها، أتوا ومن الثالثة ـة  " مانيتون"األسرة المنفي ـجعت    . باألسر ش ـد وق

الفرعوني ـ          الحاشية واألوان اآلالت بصناعة األهلون يكتف فلم المختلفة، والصناعات الفنون ىة
المعروفة          بدقتهم والخشب والفخار والعاج والعظم الحجر ف   –من كان ـل     ى  كما قب ـا م عصر

ـة              –األسرات   الكريم وشبه الكريمة واألحجار المعادن من آالتهم صناعة إلى ذلك تخطوا بل
فائقة أ   . بمهارة أن نجد وصناعة        وكذلك الدقيقة والنجارة والنسيج والتلوين والنحت النقش عمال

ـصر                 الع ـذا ه ـة بداي ـذ من ونشاهد عظيمة، بدرجة وتكثر تتنوع أخذت والمجوهرات العاج
ـين               ى  التاريخ المهندس ـارة مه ـرت وظه ـا، وتأليفه ـة الديني المتون وجمع الطب فن ظهور

ف استخدامىالمعماريين وظهر الملكية المقابر فتشييد والجرانيتية الجيرية . البناءىاألحجار

الملك        المهمين األولى األسرة ملوك ـانوا      ى  الذ" دن"ومن ك الذين الطرق قطاع عاقب
ف          فكر ملك أول وهو الغربية، الدلتا سكان على ف    ى  يغيرون وفيضانه النيل مياه منطقةى  تنظيم

المعابد        على األوقاف حبس من أول وكان ف  . الفيوم، دtفن ـ  ىوقد ف ـسيت    ى  العرابة ك ـرة مقب
لقب   اسمه قبل ذُكر ملك أول وهو الجرانيت، من بقطع ـذلك  ىويعن"ىبيت-نيسوت"أرضيتها ب

القبل   الوجه ف  .ىوالبحرى  ملك األبيض      ى  وصtور التاج مرتديaا بالرمو ـه     –حجر الوج ـز رم
األحمر      –ى  القبل التاج مرتديaا البحر   –ثم الوجه ف   –ى  رمز كُشف ـ  ى  وقد ع ـرة   سقارة مقب ن

ـة             " حماكا"لوزيره   بديع ـاظر بمن ـالة ومح والعاج، والخشب والنحاس الحجر من أقراص بها
المرمر     من بقطع مطعم الملك   ى  وف. وبعضها ـم  " ودمو"ابن". عزايب"حكم باس " دن"المعروف

ف      اإلحصاء عملية مرة ألول المصرى  نفذت األولى       .ىالتاريخ األسرة ملوك بعض احتفل كما
ـ ال الثالثينىأ" سد–بح"بعيد . للحكمىالعيد
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الثانية األسرة
الملك        هو األسرة هذه ملوك سخمو"أول أرض   ى  وف. "ىحتب انفجار حدث منى  عهده

ـ                 أب ـة منطق ـن م المكان لقرب هناك وقع زلزال أنه المحتمل ومن بسطة، تل ـل  ى  جهة زعب
الملك    . البركانية بعده أ    ى  الذ" كاكاو"وأتى العجل عبادة إلى فدعى والعجل  ى  بيس " منفيس"منف

ف    ى  ف الكبش وعبادة شمس، خلفه   ى  وف. منديسى  عين ـالب    " سن–إب   –بر  "عهد انق ـدث ح
الحور اسمه وغير العرابة، إلى ثانية الملك عاصمة أعاد أنه وذلك اإللهىعظيم، ". ست"إلى

ف    فريد الحادث المصرى  وهذا ـك          .ىالتاريخ بالمل ـرة األس ـذه ه ختمت ـع  "وقد –خ

الحوريةىالذ"ىموسخ السياسة إلى . رجع

الثالثة األسرة
ف   "ىسخمو–خع  "خَلَفَ   العرش الملك   ى  على األسرة  " زوسر–نترخت  "منف مؤسس

مقبرتين     . الثالثة لنفسه كبنى مل أول ف: وهو ـ       ى  مقبرة القبل ـه للوج ملكًا بصفته خالف ى،بيت
ف   أخرى و     . سقارةى  ومقبرة هرم أقدم تُعد المقبرة ـه       وهذه مهندس ـان وك المدرج بالهرم يtعرف

ف     " أمحوتبى  المعمار توغل ملك أول زوسر الشالل    ى  ويtعد وراء فيما السفلى عثر  . نوبيا وقد
واإلردواز            ى  ف والديوريت والجرانيت المرمر من الصلبة األحجار من أوان على هرمه دهاليز

الصلبة     األحجار أنواع من هو      . وغيرها األسرة هذه ملوك ـضارب(ومعناه   "ىنحو"وآخر ) ال

فىالذ هرمaا لنفسه الكاملىأقام والهرم والمدرج الهرم بين الموصلة الحلقة وهو . دهشور
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الرابعة األهرام(األسرة بناة ) عصر

ـو               خوف بالملك منها ورtزق حرس حتب الملكة تزوج وقد األسرة، مؤسس هو سنفرو
األسرة  ى  ثان هذه مقبرتين     . ملوك لنفسه بنى هرم    وقد شكل على وكلتاهما ف: متقاربتين ىاألولى

ف     والثانية سقارة، جنوب فى  دهشور الفيوم   ى  ميدوم مدخل من حملة   ى  وف. الشمال قامت عهده
ـة                  محملّ ـفينة س ـين أربع ـو بنح ـصرين الم منها ورجع السورية الموانئ إلى عظيمة بحرية

لبنان      غابات من قطعت للبناء مصر    . باألخشاب مقاطعات ـشالل    ٢٢وكانت ال ـن م ـة مقاطع
البحر     والوجه منف حتى ـك          ٢٠يشمل  ى  األول المل ـه يعين حاكم مقاطعة لكل وكان مقاطعة،

بلقب    الملك  "يكتب بعد الذ    ". األول الملك أن المالحظ ـرة    ىومن األس ـر غي ـن م الحكم يتولى
الملك البيت بنات بإحدى يتزوج أن من له بد ال .ىالمالكة

والمعابد األهرام
المص استعمالوصل إلى األحجار" البzكر"ريون األهرامات. لرفع بناء : وبخصوص

الدفن)١( لحجرة يوصالن بابان أحيانًا البحرية الجهة من للهرم . يكون

يسمى         ى  ف)٢( ضخم معبد يقام الهرم من الشرقية الجنائز"الجهة ـذا   "ىالمعبد وه
يسمى        آخر بمعبد يتصل كان الواد"المعبد مبن  )١١("ىمعبد األحجاربى  بطريق

نحو        يصل أحيانًا عرضه المحلية ـائز    . مترaا٢٥الضخمة الجن ـد المعب ىأما
قسمين         ى  الذ يقسم فكان الهرم من الشرقية الجهة لجدران مالصقًا ـسم  : يقام ق

البحر    للوجه معبدaا القبل   ى،يعتبر للوجه ـه       .ىوآخر الوج ـد معب جانب وعلى
فيها        ى  القبل ليقوم قاربين لنفسه الملك يحفر ـشمس    كان ال من اليومية . بسياحته

ـى              ى  وف إل ـخمة ض ـفينة س تتجه كانت كذلك الشرق جهة من الهرم محاذاة
. العرابة
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األكبر الهرم
ملحق )٥(انظر

الجير    الحجر من طرة    ى  مبنى محاجر من المقطوع ـوال     . األبيض ح ـه طول ـع ىويبل
الحال    ٢٢٧,٥ ارتفاعه أما نحو   ى  مترaا ـون      ويبلغ. مترaا١٣٧فيبلغ ملي ونصف مليونين حجمه

المكعبة   األمتار نحو      . من فتبلغ أحجاره عدد منها      ٢,٣٠٠,٠٠٠أما كل وزن ـن  ٢,٥ويبلغ ط
طن        ى  أ ماليين ستة نحو يبلغ الهرم وزن مقدار ـدة        . أن الواح ـشمس لل سفينتين على عtثر وقد

نحو نحو٥٥منها طولها أخرى وسفينة . مترaا٤٠مترaا

م     اسمه خوفو ترك فوقد ف   ى  نقوشًا والفيروز النحاس ـد     ى  مناجم وبع سينا، جزيرة شبه
خوفو       " خوفو"وفاة   وخَلَفَ الملك، على منازعات رع"قامت ـ   ى  الذ" ددف ف هرمه أرو"ى  اتخذ
وف   " رواش له، مختارaا ـ            ى  مكانًا ف ـة المألوف األمور من أخته من األخ زواج كان الوقت ىهذا

المالكة تولَّ    . األسرة يكن لم أنه مألوفًا   ى  على الملك عرش ـ  . امرأة الت ـة    ى  واألمثلة قليل ـدينا ل
ف     اآلن إلى تنحصر و     ى  ف" خنتكاوس"ى  معدودة الخامسة، األسرة نفرو"أوائل ـن   " سبك م آخر
و عشرة الثانية األسرة عشرة" حتشبسوت"حكم الثامنة األسرة . من

الهول وأبو خفرع
الت        الداخلية المنازعات بسبب طليقة يده تكن أوالد       ىلم ـين وب ـه بين رع"قامت " ددف

هرم       يضارع هرمaا أقام بقليل       ى  ف" خوفو"ولكنه حجمaا منه أقل كان وإن وفخامته، وال.. عظمته
الت كسوته من األعلى الجزء محاجرىيزال من له اآلن" طرة"ُأحضرت إلى . باقيaا

أب   تمثال ف   ى  أما يقع فإنه ا     ى  الهول الطريق نهاية من الشمالية ـد    الجهة المعب بين لممتد
الوادى  الجنائز ف    ى  ومعبد محفور وهو خفرع، ـة،       ى  للملك محلي صخرة نم نحتت واحدة قطعة

طوله    قمته        ٤٦ويبلغ إلى األرض من وارتفاعه ـال      . مترaا٢١مترaا تمث أنه على يدلنا والظاهر
أسد جسم وجسمه إنسان رأس . رأسه

ف       صtنع أنه الحديث الكشف أثبت خ  ى  وقد الملك ـل      عهد يمث ولكنه صورته، وعلى فرع
اسم            المصريون عليه يطلق كان وقد الغروب، عند الشمس ـول       " أتوم"إله اله ـو أب زار ـد وق

الثان       ورمسيس أموت عنج وتوت الرابع آى  تحتمس الملك   ى  والملك ـب   "ثم ح أم ـم" حورن ث
اإلمبراطور   . األولى  سيت سفرس"وزارة الميالد  ٣١١-١٩٣" (سبتميس ـا    ). بعد م ـش وأده
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ف ـ             ى  كُشف أب ـة منطق وسكنوا مصر إلى قدموا الكنعانيين من قومaا أن المكان ـولى  هذا . اله

اإلله يعبدون صقر" حورون"وكانوا بشكل عندهم يtمثل كان اإلله . وهذا

يسمى       الهول أبو كان خت  "ولما إم األفق"ى  أ" حور ـذلك     " حور فل بصقر، يtمثل وكان
اسم       الهول أبو على أب   " حورون"أو  " حورنا"أطلقوا مع إلههم ـؤالء    ى  ووحَّدوا ه وأطلق الهول

الت    الحفرة على اسم   ى  القوم الهول أبو ـ)حول–بيت" (حول–بر"فيها أب اسم جاء ثم ومن ى،
الذ         . الهول بالمعنى عالقة أية هناك ليس أنه يتضح ذلك ألبى  ومن فى  نعطيه عصرناى  الهول

الفزع    صاحب بأنه القر   . هذا على حاليaا أب   ويطلق من القريبة قرية   ى  ية ـسبة  " الحرانية"الهول ن
اإلله الهولىأ" حورنا"إلى . أبو

منكاورع
ونالحظ               الثالث الهرم بناء شبسكاف ابنه فأكمل فجأة ومات خفرع ابن أنه المحتمل من

ف            دخل قد الرابعة األسرة من الثالث الملك حكم بداية منذ ـة      ى  أنه لفظ الملك اسم " رع"تركيب

ف  . سالشمى  أ أنه أوالد          ى  والحظنا أنفسهم األسرة هذه ملوك اعتبر الخامسة األسرة " رع"أوائل

العرش   على وخلفاءه ف      . مباشرة نجد لم ملوك ثالثة نجد ـة       ى  ثم لفظ ـماءهم أس ـب " رع"تركي

وهم    الملوك       ى  وف" أوسركاف"و  " خنتكاوس"و  " شبسكاف"كأسالفهم هؤالء أن على يدل ما ذلك
االنتس    عن تنحوا شمس    قد عين عقيدة إلى الملك   ى  وف. اب ـاك    " شبسكاف"عهد هن ـاح"كان بت

الت    ى  الذ" شبس الشخصيات أهم من فى  يtعد الفترةى  عاشت ف  . هذه تقلب ـائف،   ى  وقد وظ عدة
الملك        بنات كبرى من متزوجaا ـرaا    ى  الذ" شبسكاف"وكان ذك وارثًا يرزق ـر   . لم ـاح  "ويعتب بت

الحكوم  " شبس للموظف ـرة          تمسكى  الذى  مثاالً األس فراعنة من ملوك ستة خدم فقد بالوظيفة،
. الخامسة
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كاوس خنت الملكة
أن     شك كاوس"ال الملك   ى  ه" خنت ـه       " منكاورع"ابنة ل يترك ولم مات شبسكاف وألن

فقامت      الذكور، من كاس"خلفًا وه   " خنت بعده، بالعرش ـاب       ى  تطالب ب ـى عل كتبت ملكة أول
القبل  "هرمها   الوجهين اهللا    "ىروالبحى  ملك وبنت الملكية تزوجت   . واألم ـاوس   "ولما ك ـت " خن

ـسياسية،             ىوه ال الفوضى تلك من البالد خل�صت كاف، أوسر وأنجبت للملك الحقيقية الوارثة
ـاهن                ك ـن م تزوجت أنها المحتمل ومن والخامسة، الرابعة األسرتين بين الوصل حلقة وكانت

الملك       الدم يكون وبذلك شمس، لعين التاريخية    . أوالدهماى  فى  يجرى  عظيم البحوث أثبتت وقد
أن    كاوس"حديثًا ه  " خنت كانت ـ      ى  وه" نيتوكريس"الملكة  ىربما ف ـع الراب ـرم اله ىصاحبة

الجيزة . منطقة

الخامسة األسرة
ف     الكهنة نفوذ ازدياد ف         ى  ومع أعلن قد منكاورع الملك أن كما شمس، عين ـد  ى  بلدة أح

الشمس(ألقابه   أ  ) ابن فقد لقب   مباشرة، الشمس"صبح الت   " ابن الرسمية األلقاب ـا   ى  من به يلقب
الرأ  . الفرعون صدقن بأن   ى  وإذا كاوس"القائل ـون       " أوسركاف"أم  ى  ه" خنت يك أن ـد ب ـال ف

أخويه         هما المtلك عرش على خلفاه رع   "و  " سحورع"اللذان كا إر ـسكا    " نفر تم أنهما والظاهر
اسمهما        تركيب ذلك على يدل كما الشمس الشمس      .بعبادة معابد الملوك هؤالء بنى ـم  . وقد وه

أب أهرام بنيا الملكىاللذان مع رع"صير ". نوسر

أوسركاف الملك
ف تول   ى  كان قبل كاهن ف   . الحكمى  منصب اسمه ذُكر ـسوبة  " وستكار"ورقة  ى  وقد المن

أن      وفيها السحرة ددف"ألحد يد  " خوفو"بن  " حر بين ـمه        ى  مzثُل اس ـاحرaا س ـدم يق وهو والده
من    . "ىديد" هليوبوليس كاهن زوجة ستلدهم ثالثة أطفال بوالدة الساحر هذا تنبأ ـه" رع"وقد إل

ف       تشبه بأسماء اآللهات تسميهم ثم ـرة          ى  الشمس، لألس ـى األول ـة الثالث ـوك المل أسماء لفظها
وهم    تكون      " كاكاو"و  " سحورع"و  " أوسركاف"الخامسة أن جدaا المحتمل كاوس"ومن قد" خنت
من شمستزوجت لعين عظيم . كاهن
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ف    " سحورع"الملك  " أوسركاف"وخَلَفَ   باسمه نقش له ـة،   ) توماس(ى  ووtجد النوب ببالد
ف   له ـ              ى  وعtثر القبل ـه الوج ـاج ت ـديaا مرت فيها مtثل لوحة على سنا جزيرة ـضرب  ى  شبه وي
الت   . اآلسيويين النقوش تدل ف  ى  كما له الذ  ى  وtجدت الشمس على) صيرى  بأب(أقامه  ى  معبد تدل

ساحل       إلى أسطوالً أرسل حاملة          ". فينيقيا"أنه منها عادت بنت بالد إلى بحملة قام ٨٠٠٠٠كما
و العطرية الروائح من و٦٠٠٠مكيال الذهب من األبنوس٢٦٠٠مكيال من ربما . عصا

الت    النقوش بين ف   ى  ومن اجتماعية قيمة ـرئيس        ى  لها ل ـة جنائزي لوحة الملك هذا عهد
الملك ف" سخمتعنخىن"أطباء قبره . سقارةىويقع

إركارع"الملك )كاكاو" (نفر

الذ        ومعبده هرمه من األيام لنا تُبق ف  ى  ولم لنفسه ـل      ى  أبى  أقامه كت ـض بع إال صير
الت     اآلثار وتدل له، المعاصرين الموظفين بعض أسماء عليها ـان   ىمنقوش ك ـه أن بعده وجدت

بالطه     رجال لدى محبوبaا بآلهة  . ملكًا يهتم واإللهة      وكان وتاسوعها شمس ـا  " حتحور"عين مم
الشمس       عبادة إلى الملوك هؤالء كيل ـسحرة         . يؤكد ال لمنع ملكيaا مرسومaا الملك هذا أصدر وقد

المعابدى  ف ـه     .أوقاف لرجال ـديره وتق حنوه مقدار على تدلنا الفرعون هذا عهد من وثيقة ولدينا
الت. العاملين المعمار   ى  والقصة المهندس عن ـك      " وشبتاح"ى  ذكرها المل هذا عطف مدى تظهر

ورعيته   حاشيته أن    . على القصة عليه    " وشبتاح"وذكرت مغشيaا ـة      (وقع نتيج ـر يظه ما على
ف ف    ى  نزيف اإلجهاد عن نتج ـانوا        ) العملى  المخ ك الذين واألصدقاء الملك أوالد سمع وعندما

ف           جاللته قلب وكان الهلع، قلوبهم على استولى الحاشية رجال ـى      شدةى  من إل ـاد وع الحزن،
لإلله       صلى حيث الخاصة من          " رع"حجرته تابوت له يصنع بأن جاللته أمر النهاية جاءت ولما

قبل          من مثله لواحد يtصنع لم وهذا المرصع، األبنوس جاللته،     . خشب أمام بتحنيطه أمر وكذلك
مقبرة على المسمى" وشبتاح"وحبس الهرم من بالقرب يض"أوقافًا ". ءىسحورع

ـن               وإذ ع ـا منه نقف وما واإلنسانية، االجتماعية جهتها من القصص هذه إلى نظرنا ا
أ           المتحضر اإلنسان تاريخ عصور أقدم منذ اإلنسان بأخيه اإلنسان ـو    ى  عالقة نح ٤٠٠٠منذ

ف       عظيمة قيمة له ذلك فإن الحقيق  ى  سنة، المؤرخ ـب        ى  نظر كت ـن وم التواريخ آالف من أكثر
الجافة   بالحقائق مرامومن  . مليئة ـدادنا           ى  أهم أج ـن م سبقنا من عهود على يوقفنا أن التاريخ

ـال                  رج ـبعض ب ـضهم بع ـة عالق وعلى عنا، بعيدين السنين آالف منذ عاشوا ممن وغيرهم
اإلنسان      ... مجتمعهم للشعور واضحة صورة لنا يبرز ـعبه      ى  مما ش ورجال الملك بين المتبادل
األر      . العاملين فيها تؤثر وإخاء رحمة وقائع ـوس       إنها النف فيها تقتل حرب وقائع وليست . واح
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الكاهن      مقبرة تمدنا ـة             "ىت"كما الوجه ـن م العصر هذا حياة عن جدaا قيمة بمعلومات بسقارة
والدينية . االجتماعية

للمصريينىنواح خلقية
حروب      عن النقوش ـن         " نوسرع"تدل م ـداء األع وعلى اللوبيين على انتصاراته على

ع   . سوريا الكشف تم النواح          ولقد بعض لنا تكشف الملك هذا عهد من نقوش بعض الخلقيةى  ن
ذلك أمثال ومن : للمصريين

متاع"- من القبر هذا أقمت علىى،الحقيقىلقد استوِل ". للغيرشىءولم

-

رع"الملك كا )أسيس" (زد

الملك      بعد أسيس أن        ى  الذ" منكاورع"أتى والظاهر سيناء جزيرة شبه إلى حمله أرسل
العظيمة    " يساس"عصر   باألعمال حافالً عصرaا ـالد         . كان ب من نادر نوع من قزمaا أحضر وقد
سيناء   ) الصومال(بنت   إلى حملة أن    . وأرسل الطريف ـب  "ومن حت ـاليم    " بتاح التع ـاحب ص

الت مرب          ى  المشهورة كان اآلن، المصريين حكم من إلينا وصل ما أقدم وقد" أسيس"الملك  ى  تعد
أ     الملك من الحكيم طلبه         التمس إلى الملك وأجابه وظيفته، بنفس ابنه يقوم أن ـث   . سيس مك وقد

من" أسيس" يقرب البالد٢٨ما أريكة على . سنة

األهرام متون
ـا          ى  ف" وناس"يعبتر   ملوكه أعظم ومن الخامسة، األسرة ملوك آخر بأنه التاريخ . نظر

حوال       الملك صولجان على قابضaا بقى عامaاى  وقد شهر. ثالثين ـ  وتنحصر ف ـن    ى  ته م ـا نظرن
الذ فى  هرمه الت    . سقارةى  بناه دفنه حجرة وجدت ـدرانها        ى  وقد ج ـل ك ـة منقوش تابوته، فيها

ف          المتوفى تحفظ أن منها الغرض كان دينية وصلوات ه  )١٣(آخرتهى  بتعاويذ وهذه مرة  ى  ، أول
ف    الدفن حجرة دينية   ى  نجد بمتون مكتوبة فتح   . األهرام الفرنس" ماسبيرو"وقد هذا  ى  العالم باب

وهم          السادسة األسرة ملوك أهرام أبواب وكذلك رع  "و  " األولى  بيب"و   "ىتيت"الهرم، ـرن و" م
ف. "ىالثانى  بيب" عام     ى  وكلها ذلك وكان ف   . ١٨٨١سقارة المنقوشة المتون ـن   ى  وهذه دف حجر
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وتحتو    متشابهة األهرامات األسطر  ى  هذه من آالف ترجمها. على ـبيرو"وقد ـاد   " ماس أع ـم ث
األلمان    ترجمة العالم حديثًا ـة         ". زيته"ى  معظمها لمعرف ـر األكب األساس اآلن المتون هذه وتعد

ف المصريين قدماء القديمةىديانة الدولة . عهد

ـى               عل األسود بالمداد مكتوبة لها متشابهة متونًا وجدنا الوسطى الدولة عصر جاء ولما
القوم    لعلية خشبية ف. توابيت الحديثة  ى  أما الدولة ـزر         .عصر وأغ ـوaا نم أكثر متونًا وجدنا فقد

برد     ورق على مكتوبة ف        ى،مادة وتقع الموتى بكتاب اآلن اآلثار علماء ـن    ى  ويسميها م ـر أكث
المتون    . فصال١٢٠ً هذه ـاطيرهم            –وكل وأس ـوم الق ـة ديان لتعرف ينفد ال مصدرaا أصبحت
الت  . الدينية المناظر معبد  ى  ومن طريق بمنا  " وناس"ى  على نقوشًا ـ   نجد ف غاية ـان،  ى  ظر اإلتق

جناز البالط       ى،بعضها وحياة العامة، الحياة يمثل اآلخر ـسوق     . )١٣(والبعض لل ـر منظ فهناك
ووزنه     ى،المصر الذهب وصنع السلع، أحد        . وتبادل ومقبرة زوجته مقبرة عن حديثًا كشف وقد

المسمى عنخ"أوالده ". وناس

اإلله عبادة الخامسةىف" رع"ظهور األسرة
أخ اإلله   وقد المحل    " أتوم"ذ شمس عين بلدة اإلله     .ىمعبود محل إله  " حور"يحل فأصبح

البالد     كل على والمسيطر الفرعون   ى  وف.. الدولة ـه      " كاكاو"عهد اإلل ـد تمجي ـذ  ". رع"تم ومن
الفرعون       يمسى كان الرابعة الشمس"األسرة ـرة   " ابن األس ـصر ع منذ الوسطى الدولة وخالل

الثان واألسرة فاألهناسية تدريجيaا يدخل اللقب هذا أخذ عشرة الملكيةىية . السجالت

المعابد كل عن الشمس معبد )١٤(اختالف

يحتو أ   ى  ال على الشمس أ      ى  معبد فيه يكن لم ولذلك إلله، محراب  " ناووس"ى  تمثال أو
الذ     اإلله ألن وذلك األرض       ى  للتعبد، على مقره يكن لم فيه يtعبد أ  . كان يتقمص حيوان،ى  ولم

تمثالأ الشمس       . و لعبادة قديمaا رمزaا إال فليست المسلة عبارة    . أما أضافت جديدaا  " رع"وقد إلهaا
الذ      النور إله وهو القديمة، عليه   ى  لآللهة األفق"يطلق أخت" (حور ـسماء     )ىحور ال إلهة وكذلك

الشمس". حتحور" إله لعبادة هيكل بناء . وتم

عبادة       أخذت العهد ذلك األخرى      تتضاءل" رع"ومنذ اآللهة عبادة ـه   (أمام اإلل وخاصة
وه)بتاح التى  ، ف   ى  اآللهة راسخة عبادتها الشعب  ى  كانت عامة ف   . ضمائر شك من أنى  وليس
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لنفوذ       خضعوا قد اآللهة ـه          " رع"هؤالء اإلل لعبادة قبل من خضعوا كما الخامسة، األسرة خالل
شمسى  ف" آتوم" من     . عين والمهذبون الدين علماء رجال اآللهة      وكان أن يعتقدون الشعب أفراد

اإلله مظاهر من مظهر أنها إال لسلطان أو نفوذ لها ليس ". رع"المحلية

السادسة األسرة
الزمان           من قرنين من يقرب ما المtلك عشر على فراعينها ف   . ظل التاريخ عل�منا ىوقد

وكانت               وقوة، بطش ذا رجالً يكون أن بد ال جديد مؤسس كل أن العصور ـوك     كل مل ـول مي
ف بتاح اإلله عبادة إلى تتجه الدينية السادسة . منفىاألسرة

ف   لوحة البريطانى  وتوجد ـا            ى  المتحف م كل أصل فيها نُسب العصر هذا من قصيدة عليها نُقشت
لكل            الخالق الواحد اإلله بتاح اإلله إلى خفى وما ف  شىء  ظهر هرم   ى  ووtجدت مشابهة   "ىتيت"نقوش كتابات

وtجد    ف     "ىون"وكان  " وناس"هرم  ى  فلما المصريين الموظفين أكبر تيتى  من ـد       ى،عهد أح ـى عل لنا وترك
القديمة الدولة من إلينا وصلت تاريخية وثيقة أهم ويtعد شخص حياة عن نقش أطول مقبرته . جدران
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بيب    الملك أن ف      ى  ورغم األمور زمام على قابضaا ظل ـصف       ى  األول ن ـو نح وعزم بقوة البالد
أعماله       قرن،   على تدل وثائق لنا يترك لم بيب      . فإنه بأن تنبئ األمور دالئل هناك ـان  ى  ولكن ك

ف أسرته        ى  محبوبaا ملوك بين النابه الفرعون كان وأنه شعبه، األثر  . أعين كشف " كوبيل"ى  وقد

ف    آية له المعدن          ى  تمثاالً نفس من صغير آخر تمثال ومعه النحاس من الصنع ـف   . دقة خلّ وقد
عل ف         نقوشًا إشارة وهناك السفلية، النوبة بالد إقليم حتى الصخور ـ"نقوش  ى  ى أن    "ىون ـى إل

زوجته      بمحاكمة أمر الغرض    " إمتس"الملك لهذا شُكلت محكمة ـك    . أمام المل عين ـ"كما "ىون
ف    الستة لمحكمة بأمر       " نخن"ى  رئيسaا الزنوج إلى الجيش مسير الجيش  . أيضaا"ىون"وكان وعاد

ذبح      أن بعد فلسطين         سالمaا إلى أخرى حملة وهناك العدة، األلوف بعشرات جنودهم ىوه. كل
التاريخ لنا ودونها واألسطول الجيش فيها اشترك حملة . أول

المقابر     على االعتداء ناحية ف   . ومن األمثلة أفظع األموات    ى  فهناك بحقوق المباالة عدم
هذا          كان وربما والعقاب، والحساب الدينية بالعقائد ف  والتهكم السر السحرية   ى  هو التعاويذ كثرة

فىالت الدين على مفعولهاىطغت من الناس إلرهاب العصر . هذا

رع"الملك "مرن

ف    سليمة مومياؤه الذى  وجدت عام   ى  هرمه ـين    . ١٨٨٠دخلوه tع ـ"وقد ـا   "ىون aحاكم
القبل    الوجه على جنوبaا    ى  مسيطرaا الفنتين ـى       ) أسوان(من إل ـون الفرع ـله وأرس أطفيح حتى

ف        " إبهات"محاجر   المرمر محاجر إلى ثم الفنتين ومحاجر النوبة ـ   ى  ببالد ف ـوب ـصر  ى  حنت م
ف. الوسطى ترع خمس لعمل الملك أرسله . الجنوبىثم

لدينا       الفتنتين حكام عظماء ـالل         "حرخوف"ومن ش من الغربية الضفة على محفوظة ومقبرته ،
وقد" حرخوف"ويعتبر. أسوان أفريقيا لمجاهل كاشف فأول رحالت بثالث الملكىقام رع"عهد ".مرن

بيب رع(ىالثانىالملك كا )نفر

الطويل      حكمه نهاية عام    (إن المائة حتى سنوات ست البالد) من على نكبة قامىوف. يعتبر عهده
خوف" ـو              " حر والله الزينة أدوات من األقزام وتعتبر إفريقيا، مجاهل من أقزامaا وأحضر الرابعة برحلته
الفرعونالىف المصرىبالد أن إالىورغم الجليلة، األعمال من النائية البالد مجاهل ارتياد بأن يعتقد كان

ف يtدفن جسمه يترك ال فيهاىأنه حتفه والقى حدث إذا القاصية الجهات . هذه
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قصة    بالد       ى  الذ"ىسبن"ونجد من والده جثة إلحضار وهذا) اآلسيويين" (العامو"ذهب
اهتمام   على فى  المصريدل ـ     .. مصرى  بدفنه بيب خدمت أخرى أسرة ـ  ى  وهناك وبيب ىاألول

ف   ". زاو"أسرة  ى  وهى  الثان رغبته ابنه ف    ى  وأظهر والده مع يدفن الذى  أن له  ى  القبر هو . أقامه

أسرة     عن وراثيتين          " زاو"ونعرف مقاطعتين حكام كانوا إذ نفوذها، لديها كان ـان  (إنه المقاطعت
القبل   ٨×١٢ الوجه الجنوب    )ىمن وحكام الوزير منهم أسرة    .. وكان من دروسaا" زاو"ونعرف

والدينية واالجتماعية السياسية الوجهة من . عدة

ف     آخذه الملك قوة اختفاء   . التدهورى  كانت ـى         "ىالثانى  بيب"فبعد إل ـدة واح ـة دفع البالد هوت
م اآلثار من فيه يقم لم واضطراب ثورات عصر األسرة خاتمة وكانت الطريقالحضيض، لنا ينير . ا
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االجتماعية والثورة القديمة الدولة )١٧(سقوط

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

من    نبى"نستشف يدعى     " تحذيرات حكيم ظهور ف  " إبور"ومع حدث ـن    ى  بما م ـبالد ال
ف السادسة    ى  فوضى األسرة ف     )م. ق٢٥٠٠(ختام القبور حفارو انتشر فقد مكانى  ، بسبب  كل

المنازل     خربت ولقد الموتى، ـد          .. كثرة ي ـى تحل ـاقوت والي والفضة والالزورد الذهب وصار
تمشى  الجوار ف  ى  بينما النبيالت يقلن    ى  السيدات البالد لنأكل   "طول الشيء لدينا وأصبح".. ليت

ف    يشك األحمق وقد        : "فيقول) اإلله(وجود  ى  الرجل قربانًا، له قدمت اإلله يوجد أين عرفت إذا
أثرياء الغوغاء أصبح بينما فقراء األغنياء ". أصبح

والثامنة السابعة األسرتان
الذ   العصر ـم             ى  يعد أظل ـن م ـشرة ع الحادية األسرة ظهور إلى السادسة األسرة تال

ف وحوال  ى  العصور مصر، خيت      . ق٢٢٤٠عام  ى  تاريخ واسمه أهناسيا مقاطعة حاكم أعلن ىم
وم      السفلى مصر على فرعونًا العليانفسه ف    ى  وف. صر الدلتا كانت العصر األسيويينى  ذلك . يد

المسيطرين      ى  وف هم أهناسيا حكام كان الوسطى القبلى  وف. مصر ـة     ى  الوجه ملتف ـبالد ال نجد
طيبة حكام . حول

والعاشرة التاسعة األسرتان
نوب        أصل من ملوكها أن المؤرخين بعض الفيوم      ى  يظن طريق عن مصر غزوا وأنهم

وصلوا    ـة            حتى الوجه من مجيد ماض من لها لما لملكهم عاصمة واتخذوها أهناسيا، مدينة إلى
البالد على زحفهم أثناء صادفتهم مدينة أعظم كانت أنها عن فضالً الدينية، والمكانة . التاريخية

ف   ذُكر اإلله      ى  وحسبما أن واألساطير الدينية الفضاء    –" شو"التقاليد ف  –إله هذهى  رفع
السم األرض  المدينة عن ف  .. اء جاء رع      ى  وكذلك اإلله أن الدينية الشمس(األساطير أرسل) إله

اإللهة      المدينة هذه بن   " سخمت"إلى لتهلك الحرب على     ى  إلهة وثورتهم عصيانهم بسبب اإلنسان
المسن .اإلله
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ف       التاسعة األسرة عرش تولى فرعون هو   ى  وأول ـه    " األولى  خيت"أهناسيا ل كانت وقد
ف   سيئة ف   ىشهرة جاء حسبما التى  التاريخ مظالم      ى  الروايات ارتكب وأنه مانيتون، عنه رواها

ـرش              . كثيرة ع ـصاب باغت ـة دول بتأسيس يقومون الذين العظماء أن التاريخ حوادث وتعلمنا
ف      يعترضهم بمن يبالون ال الت     ى  غيرهم، للمظالم وزنًا يقيمون وال ـ   ى  طريقهم ف ـا ىيرتكبونه

و أغراضهم إلى الوصول أمامهمسبيل الفالح طريق خيت. فتح خيتىوتبع .ىالثانىاألول

خيت   اعتالء ف        ى  وعند البيوتات أحد وبين بينه قام البالد أريكة ـزاع   ى  الثالث ن الجنوب
ـ              ف المتحضر والعالم المصرية البالد مستقبل وعلى أخالقه، وعلى عليه خطره له ـك  ى  كان تل

العظيم        . الفترة البيت هذا حكومة مقر كان فى  الذوقد فى  ظهر ـان     ى  الجنوب وك ـة طيب بلدة
ف العهد   ى  حاكمها هو   ى  هذا عا(العظيم  " أنتف"الغالب األول    ) أنتف أنتف ـذا    "ابن ه ـس مؤس

الفرص              .. البيت يتحين كان ولذلك البالد لفرعون للخضوع طيبة أمير يدعو ما هناك يكن ولم
استقالله      ويعلن الطاعة عصا عليه المشاحنات  . ليشق قامت ـين       لذلك وب ـيا أهناس فراعنة بين

طيبة . أمراء

ف بحرية معركة التاريخىأول
ف     بحرية معركة أول أمير         ى  ودارت فيها وانتصر العظيم وأنتف أسيوط أمير بين التاريخ

ـيا،                 أهناس ـون فرع ـيده وس أسيوط أمير على وانتصر الكرة العظيم أنتف عاود ولكن أسيوط،
أطفيح     حتى شماالً مملكته خيت        و. وامتدت مع صلح معاهدة zوق�ع العظيم أنتف انتصار كما  .ىعقب

ف                السلطة أصبحت ثم فيها، األحوال ساءت أن بعد الدلتا من الشرقية الجهة األمن ساد ـد  ى  أنه ي
قو خيتى  حاكم ف          ى  ويصف وليس منعزالً مسكنًا إال ينهب ال بأنه البادية أهل أن  ى  الثالث مقدوره
باآلها   ى  يستول آهلة مدينة خيت   .ىلعلى عمد ـ     ى  لذلك ف محصنة مدن إنشاء ـدلتاى  إلى ـد  . ال ونج

خيت يبن  ى  نصائح بأن شرَّين    ى  البنه بين يقع ألنه ف  : مدنًا الجنوب ـ     ى  أهل ف ـدو والب ـصعيد ىال
خيت  . الشمال نصائح الغن        ":ىومن الرجل ألن قوانينك ينفذوا حتى عظماء مستشاريك ىفى  اجعل

ف    يتحيز ال خيت   "حكمهى  بيته يرى كما ف   ى  ، موجود اهللا الناس  ى  أن أمور الشق  . كل يعرف ىواهللا
العقاب    بأشد منه ـول         ى  خيتى  ويوص. وينتقم ويق ـالحه إص يمكن ال لمن والسجن بالضرب : ابنه

يشرف              " عندما األخير الحساب ينسى أال على يريد ما يعمل أن اإلنسان الحكمة  " تحوت"على إله
المحاكمة للمظل. على يقتصون الذين فوالقضاة متهاونين ليسوا القيامة يوم اليومىوم ". ذلك
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الفرعون    خيت  ى  مر"وتعاليم رع اإلنسان    ى  تلق"ىكا الفكر مستوى على هذاى  فى  ضوءaا
الت    الفكرة وعن ف    ى  العصر، الفرعون بها ينظر خيت   ى  كان وأخالق للبالد، فى  حكمه ىومركزه

اإلله         ال اإلنسان الفرعون صورة فهم من تقربنا ـه       . الحكوميةالتاريخ ابن أن ـه ل يؤسف ومما
ف        ى  خيت قالقل فقامت أبيه نصائح من يستفد لم وفى  الرابع ملوك. أسيوطى  أهناسيا أول ظهر ثم

الثان      منتوحتب وهو عشرة الحادية ف     .ىاألسرة مصر عرش على ـى    ى  وجلس عل فقبض طيبه،
التسع البدو قبائل وعلى األرضين . أمراء
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الجزء الثانىمقدمة
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

الثان   الجزء ـا          ى  فى  يبحث وم ـرة العاش األسرة حتى القديمة المصرية الدولة مدينة
والثقافية والسياسية االجتماعية نظمها من بها . يتصل
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ف القديمةىالحكومة الدولة عهد
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

وإدارتها) ١( الطينية )م. ق٢٩٨٠-٣٤٠٠(المملكة

ف   الحكومة الطينى  كانت ـم         ى  العهد األعظ اإلله يمثل مؤله، ملك قوامها مطلقة حكومة
أ ملك    " حور"اإلله  ى  للقطر اسم أول يصبح الحورى  فبذلك ـة      ى،هو حماي تحت الملك ويوضع
ف  : إلهتين النسر ف  " نخبت"الكاب  ى  إلهة السل ـر      " وازيت"بوتو  ى  وإلهة آخ اسم له أصبح وبذلك
ـذا              ى  وف"ىنبت"وهو   ه ـى عل ـق ويطل العليا، لمصر األبيض التاج الملك يلبس التتويح احتفال

القبل   (المنظر   الوجه ملك ا       )ىطلعة للوجه األحمر التاج الملك يلبس ثم هذا   ى  لبحر، على ويطلق
البحر   (المنظر   الوجه ملك ـ           . )ىطلعة ف ـد وت دق ـن م يتكون الثنائية المملكة اتحاد ىواحتفال

القبل       الوجه رمز نبات يزرع وحوله ـر       ى  األرض، البح ـه للوج ـزaا رم ـات ـرد(ى  ونب ىالب
بعيد           ). والبشنين االحتفال ويتم البالد، التحاد رمزaا الجدار حول الطواف ـان  ى  ذال" سد"ويتم ك
ف عامaاىيحدث ثالثين بعد . األصل

الت         األعياد فإن إلهية صبغة له الملك كان لها      ى  ولما أصبحت لآللهة تعظيمaا تقام كانت
اإلله          عيد األعياد هذه وأهم جدaا، عظيمة لإلله    " حور"أهمية الوالدة ـقارة    " سكر"وعيد س ـه إل

و    " مين"واإلله   فقط سشات" سد"رب ال" "واإللهة اإللهة   ". كتابةإلهة ـشات"وتشاهد ـك  " س والمل
ف       وتدaا بمطرقة يدقان وهما لوجه ف     ى  وجهaا متبعaا أصبح المنظر وهذا المعابد  ى  األرض تأسيس

البطالمة عصر . إلى

جديدaا      قصرaا لشخصه ملك كل موظف  . ويقيم تعيين ـوظف   ى  ويتم وم الرئيسية ىاإلدارة
بال       لقبه عtرف وزير وأول اإلقليمية، هو     اإلدارة اآلثار على ـرة    ى  ف" كانفر"تحقيق األس ـة بداي

ف سنفروىالرابعة الملك . عهد

الخاتم             حامال يعاونه وكان الرئيسية، العامة واإلدارة الوزارة على يشرف الملك وكان
القبل الثنائية       ى،والبحرى  للوجهين الخزينة على يشرفان ـا    (وكانا العلي ومصر السفلى ). مصر

الملك    نائب هناك ف  ) الجنوب(نخن  ى  فوكان الملك اإلدارة    )الشمال(بوتو  ى  ونائب يتبع وكان ،
الملكية السجالت مكاتب . الرئيسية

الر    نظام تقدم ف      ى  وقد الترع على بالتفتيش مكلف موظف ـو    ى  لوجود وه مقاطعة كل
ـة              ى  الذ الخاص ـة العام الثروة على بالحصول المقاطعة حاكم ويقوم الترع، حفر على يشرف
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ـى               بالخزينة   حت ـل الني ارتفاع بتدوين يقوم كما سنتين، كل للثروة إحصاء بعمل ويقوم الملكية
ف      انخفاض حدث إذا االحتياطات مجلس         ى  تتخذ هناك وكان مجاعة، أو قحط لحدوث تجنبaا النيل

القضائيةىف األمور إليه موكول مقاطعة . كل

ف) ٢( المنفىالحكومة )م. ق٢٤٧٥-٢٩٨٠(ىالعهد

ه   الملك ف   كان الرئيسية القوة ولذلك         ى  و إنسانًا، منه أكثر إلهaا يعدونه القوم وكان البالد
اسم      عليه يطلق الطيب(كان يدعى    ) اإلله قصره العظيم(وكان ـا    " برعا) "البيت منه اشتق وقد

الت     فرعون كلمة بعد فى  فيما الساميةى  استعملت ف   . اللغات كان أنه السلطة   ى  والظاهر الملك يد
و ف  التنفيذية القضائية الت     ى  السلطة الوظائف وكانت الثالثة، األسرة لموظفيه   ى  عهد الملك يمنحها

بمرسوم،            ى  ه يعيَّنون المتعلمين بين من ينتخبون الذين الموظفون وكان الوحيد، السلطة مصدر
إدار     بعمل منهم يقوم عليه        ى  ومن ويطلق العصا، بحمل له يرمز الملك(مهم ـ  ) نائب ف ىأوالً

ثم    الذ   ى  فالقرية الموظف كان وقد فى  المدينة، له     ى  يتقلب والتنفيذية اإلدارية المرحلتين هاتين
الحكومة مناصب أعظم يشغل أن بعد فيما . الحق

وطيدة     عالقة وكهنته الملك بين جعلت قد الدينية الشعائر ـر  . وإقامة األكب الكاهن وكان
ف   شخصية أكبر يعد رع ونشاهدىلإلله الفرعون بعد اإللهالدولة ـذ  " تحوت"أن أخ قد العلم إله

الذ للوزير مtنحت قد شعائره إقامة وظيفة أن حتى عالية الملكىمكانة أوالد من دائمaا . كان

اإلله     الملك كاتب نرى ـه         ى  وأخيرaا لإلل األعظم للكاهن مساويaا كذلك أصبح قد الخاص
والملك    تحوت ولإلله ولقب      . رع الوحيد السمير ألقاب أفراد   " الملكقريب"وكانت على قاصرة

ف      تقام الدينية الشعائر وكانت وف   ى  معينين، الحاكم، للملك ـ    ى  القصر وف المتوفى، للملك ىالهرم
لإلله     الشمس ف         ى  الذ" رع"معبد يقدس الملك استمر كما الفراعنة، كل ولد يعتبر الهيكلينى  كان

معبد      وهما التاريخيين العظيم" (برور"ويسمى  ) الكاب" (نخب"العظيمين ومعبد   )المعبد " بوتو"،

النار" (برنسر"ويسمى   اإلله       ). معبد روح أن يعتقدون القوم إذًا     " رع"وكان ـو فه الملك تتقمص
ح .ىإله

لقب     ى  وف أن نالحظ الرابعة األسرة ال       ى  رئيسى  عهد ـرتلين، الم ـيس ورئ نخب، كهنة
ف       أما الملك، أوالد ال بهما نجدهما،     ى  يلقب فلم الخامسة ـن      األسرة م ـرى أخ ـة طائف وظهرت

ـال               رج ـاء وعظم القصر رجال بين من ينتخبون ورؤساؤهم المطهرون الكهنة وكان الكهنة،
ف الماديةىالدين الروح كهنة هناك وكان الرابعة، كا"األسرة ". حم
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اإلقطاعية) ٣( اإلدارة وألقاب الرئيسية اإلدارية :األلقاب

ف     التجديد مظاهر أهم المصريةى  كان ـشاء        ى  فالحكومة إن ـو ه ـة الرابع األسرة عهد
الذ       . )١٨("وزير"وظيفة   الملك أوالد أحد دائمaا يشغلها كان فى  وقد لإلله    ى  كان كاهنًا نفسه الوقت

اإللهة    " تحوت" مع واإللهة    " معات"وهو العدل الذين     " سشات"إلهة الرسميين اآللهة اإلدارة، إلهة
ف الحكوميةىكانت السلطة . أيديهم

أ   كان وف     " تحوت"همهم  وقد كاهنه، الوزير فكان القانون، ـيس    ى  إله رئ ـسه نف ـت الوق
ف    المعروفون والوزراء هما     ى  الحكومة، الرابعة األسرة معات"و  " كانفر"عهد ـن   " نفر اب وهما

التوال" على وحفيده معات"بن" حميون"ثم"ىسنفرو رعىن"ثم" نفر . إلخ".. خفرع"بن" كاو

كا     أنه الوزير أعمال ـستة            ومن ال ـة لمحكم ـرئيس ال هو كان ولذلك القضاة، رئيس ن
فيها       مرغوب وظيفة الكاتب وظيفة وكانت ـسمى     .. العليا، ت كانت ـاة   "فالمدرسة الحي ـت ". بي

أوامر              كل أسرار رئيس مثل كبيرة مراكز يشغلون وكانوا بمعلوماتهم، فخورين كانوا والكتاب
ال أسرار ورئيس العدل، محكمة أسرار ورئيس المقدسالملك، . كالم

وتسييرها الحكومة مصالح إدارة
العقود             وبيت المحفوظات إدارة أو المكاتبات وبيت الملكية، التحريرات بيت هناك كان

الحقول            مصلحة إلى باإلضافة التوزيع، أو الضرائب رئيس وبيت ـضياع(المختومة ـذ) ال ىال
إدارات أربع إلى : ينقسم

األ)١( بإدارة مكلف وهو المحراث . الزراعيةىراضبيت

الراع)٢( المراعىبيت اختصاصه .ىومن

اإلنتاج)٣( حيوانات . بيت

التربية)٤( حيوانات الر. بيت مصلحة وجود من بد .ىوال
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المالية مصلحة
لقب        يحمل للمالية العام المدير المزدوج   "كان األبيض البيت إدارة    " مدير ـت تح وكانت

المزدوج        األبيض البيت وكان مباشرة، أن       الوزير ويجب المالية إلدارة الرئيسية المصلحة هو
والواقع             والمحاسبة، المالية خزانة مركز وهو الثمينة، المعادن بحفظ المكلفة المصلحة نعتبرها

الت         المرتبات بدفع مكلفًا كان المزدوج األبيض البيت و      ى  أن ـوظفين للم الحكومة تدفعها كانت
إك    ى  وف" المقربين" ثم الخامسة، األسرة بإنشاء     عهد الخزينة نظام المال(مال المحتمل  ) بيت ومن

الذ األرز خشب جبلىأن من يجلب بالذهب) لبنان–ببلوص(كان ثمنه دفع . يتم

إدارة     للحكومة األبيض      ) ِشوzن(وكان والبيت الذهب بيت إدارة مثل ووظيفة. مزدوجة
ف     ) الشونة( وكانت الحبوب، تخزين األخص أ    ى  على أحد أو الوزير ـشرة    يد الع مجلس عضاء

الجنوب حكام أو . العظيم

ومخازن          ) شون(أما   الشعير مخازن هناك وكانت مستقلة، فكانت الحربية اإلدارة غالل
وف         والخضر والعسل البلح، على بالمحافظة مكلفون وموظفون ـوم   ى  القمح ـ"مرس " األولى  بيب

الخبز إدارة لنا . يذكر

الخارجية والتجارة الجمارك
ـالك           ى  التالمحصوالت   الم وكان ضرائب، عليها يفرض كان مصر إلى تجلب كانت

أتريب        ثراء ويرجع الحبوب، يصدرون الحالية(األغنياء ـع       ) بنها م ـالغالل ب تتاجر كانت أنها
بنت          إلى العظيمة السفن قافلة وكانت األجنبية، ـى     ) الصومال(البالد إل التجارية البعوث ضمن

وأسيا . إفريقيا

األشغال العموميةمصلحة
ـد             معاب وإنشاء األهرامات وإقامة والسويس، الحدود لحماية القالع إقامة مهمتها كانت

والمبان الخامسة، األسرة منذ والمناجمىللشمس المحاجر إلى البعوث وإرسال . الجنائزية،
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المقاطعات حكومات
يعت            أن ـات المقاطع حكام استقالل لتجنب الفرعون عند الوحيدة الطريقة ـرهم  كانت ب

مرات     عدة للنقل قابلين وراثيaا    . حكامaا تحكم المقاطعات أصبحت ألن      . ثم ـاكم الح ـوق يت وكان
ف   عضوaا ف         ى  يكون الفرعون نائب أو سريaا، مستشارaا أو العليا الستة وزيرaا،  " نخن"ى  مجلس أو

ـاق               لإلنف ثابت دخل للقبر وكان لهم، يظهره كعطف جنازية مكافآت موظفيه يمنح الملك وكان
األراض      معظم وكانت الدينية، الشعائر الضرائب،       ى  التى  على أنواع كل من تعفى للمعابد تمنح

الرئيس             السبب هو المقاطعات حكام استقالل وكان الفرعون، بكرم يتمتعون أيضaا الكهنة ىوكان
ف المنفية المملكة السادسةىلسقوط األسرة . نهاية

القضائية السلطة
وا    العدالة فكرة المصر     كانت القطر سكان بين موجودة ـدل      ى،لحق الع ـة آله وكانت

المصر         ى  تحم وكان تُعبد إلهة شكل على تُمث�ل كانت والعدالة اآلخرة  ى  المحاكم، عtقبى . يخشى

الخلق       الوازع بوجود تشعر وثيقة أول المصرى  والدينى  ولدينا نقرأى  عند ـدث   : "وفيها يح ولم
أن أى  قط أ  شىء  ى  اغتصبت لهى  من ألن  إنسان القبر، ـ     ى  ذا ف ـساب الح يوم ـرب  ى  أذكر الغ

الت         ). اآلخرة( والجعة الخبز من أجور مقابل القبر هذا أصمت ـذين     ى  وقد ال ـال العم أعطيتها
! تأمل" أقاموه

ف       القضاء سير عن معلومات لدينا ـن         ى  وليس م ـشتق م نعلمه ما وكل القديمة، الدولة
الت   القضائية الدولة،    ى  األلقاب رجال يحملها ـسندات       كان وال والعقود الوصايا من مستخلص أو

نجد           كما القضائية، السلطة يملك حاكمaا وكان األوقاف، ـشرطة  ى  القاض(وشروط ال و) رئيس
. )ىالجابىالقاض(

ف      بالفصل تختص السرأة محكمة اإلجراءات     ى  وكانت وكانت بالعقار، الخاصة المسائل
يحتو      مكتوب أساس على ترتكز وثائق   ى  القضائية ف  على محفوظ أصل وكان  ى  لها السجالت،

المصر قضائيةىالقانون سلطة بمثابة به ويعترف التحكيم . يجيز

ه     العليا الستة محكمة وه  ى  كانت العليا مباشرة   ى  المحكمة الوزير سلطة ـان  . تحت وك
قاض والقاضى  هناك وقاض  ى  المدنيين للبالد، ـضاة    " نخن"قم  ى  األعلى وق المحققون، والقضاة
وف ـة            ىالجلسة قاع ـضaا أي وهناك المقاطعات، محكمة يرأسون المقاطعات حكام كانوا األقاليم

قلم         ى  الت) الملكى  أ(العظيمة  " حور" تشمل القضائية اإلدارة وكانت العليا، للمحكمة تابعه كانت
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العرائض       على والمشرف الكتاب، ورئيس المحكمة ف   . كت�اب القضائيون الموظفون ـر  ى  أما مق
الرئيس العظيمىالحكومة العشرة مجلس عليه يشرف . فكان

وكان              القضايا، قلم ورئيس اإلدارة رئيس وهو الشرطة رئيس هو المقاطعة حاكم وكان
ألقاب      يحملون العدل وإدارة المحاكم ـضائ    –ممتاز  ى  قاض–ى  قاض: موظفو ق ـف –ى  موظ

قضائ القضائية         ى  موظف اإلجراءات ناحية ومن القضائية، اإلدارة ومدير المدعممتاز ىفكان
ـذ              ال طلبه بالضبط فيها يشرح مكتوبة عريضة بتقديم السراة محكمة أمام دعواه ـان  ى  يرفع ك

ـسألة               م ـوع الموض كان فإذا مستندات، بمقتضى تحكم المحكمة وكانت للمرافعة، أساسaا يتخذ
ـت                 كان أنه اإلجراء هذا من ويستنتج األصلية، العقود إلى ترجع فإنها أمالك أو عقارية حقوق

العقارية       التصرفات لقيد سجالت أو دفاتر الوزير    . ثمة كالم حتب"ومن ـفات   " بتاح ص نعرف
يقول    فهو النزيه الذ   : "المحقق أنت كنت ـالم          ى  إذا ك ـسمع ت ـدما عن هادًئا فكن الشكوى يتسلم

بقسوة    ى  المدع تعامله يتكلمى  أ(وال ـد            ) دعه ق ـاذا لم ـول يق أن يمكنه وحتى قلبه، يtفرzّغ حتى
ا. حضر الذى  لمدعإن ينته   ى  يحب حتى مظالمه، ـذ    ى  يسمع ال السبب سرد ـه    ى  من أجل ـن م
القلب. حضر يسر الباش المجلس ". إن

اختصاصات    السراة"وإن ـة           " محكمة كاف ـشمل ت ـذلك وك العقار، مسائل كل إلى تمتد
ـصاصاتها              اخت ـن وم تأديبية، قضائية هيئة تعتبر كما والسندات، األخرى، المدنية المنازعات

العام           محاكمة القانون بمقتضى ضدهم األحكام وإصدار أنفسهم، والكهنة الحكومة رجال . أكبر

وكان              السياسية، للجرائم بالنسبة الرقبة، وقطع والحبس بالضرب عقاب فهناك العقوبات عن أما
حية      بالحرق الزانية المرأة على القضائ   . يحكم النظام تدهور ـرة    ى  ولألسف األس خالل العظيم

. السادسة

ومنتجاتها الطبيعية مصر ثروة
ـار               باألحج ـرة زاخ ـاالً وجب صالحaا، وجوaا خصبة، تربة مصر أرض الطبيعة وهبت

ف        ،والمعادن انتشر وحيوانًا عام، كل أرضها يعم فياضaا ـت     ى  ونهرaا اختلف ـورaا وطي أرجائها،
المصر   . أنواعها وجه ما المبان      ى  وأول وإقامة الماشية وتربية األرض، زراعة واستثمارى  همه

ف والمعادن الصلبة، . الصناعةىاألحجار

المصر ف   ى  كان الكبيرة األشجار مبانيهى  يستعمل ف  " فالسنط. "إقامة أخشابه ىاستعملت
ف         تستخدم كانت بالقرض المعروفة وثماره الحربية السفن ـصناعات     ى  بناء ال ـض وبع الطب،
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واستخدمت     كالدباغة، النخيل"األخرى و   ى  ف" جذوع الدومن"السقف، ـاره     " خيل ثم ـل يؤك كان
ف   استعمل ف       ى  وخوصه أو والشباك الحبال لعمل وليفها السالل واألطباق   ى  عمل الحصير صنع

و      واألقفاص، والعصى الجميز"والنعال ولصنع       " خشب اآللهات تماثيل لعمل عادة يستعمل كان
العموم على والتماثيل والتوابيت . األثاث

ف  " اللحاء"و   يستعمل ـد      األى  كان الجل ـراض وأم للعين وبخاصة ـا   . دوية ـجرة  "أم ش
العرب  " (البرشاء عند ـل           ) اللبخ وتماثي ـاث األث خشبها من ويصنع أوزير، لإلله مقدسة فكانت

و    فاكتها، وتؤكل النبق"المجاوبين، ف" شجرة خشبها اآلن  ىيستعمل ـى حت ـصرية الم . النجارة

األثل"و الف       " شجرة أدوات من كثير خشبها من يصنع و   فكان الصفصاف  "الحة، شجرة " أوراق

و       األكاليل منها يعمل المخيط"كان ومن        " شجرة الخمور أنواع بعض ثمارها من تمر"صنعت
ف" العرب يستعمل زيت يستخرج . التطييبىكان

ف      تمامaا تتقدم لم النجارة النحاس     ى  وصناعة معدن كشف منذ ال ـدtوم،   . مصر القَ فهناك
واألزميل     والمخرز، ـيخ          والبلطة، ش ـال تمث ولدينا والمنشار، والمطرقة، واألِجنة، المنقار، أو

الملكة ونجارة الخشب من المصنوع حرس"البلد ". خشب

ـالد              وب والنهرين ولبنان الحيثيين وبالد أشور من تجلب فكانت األجنبية األخشاب أما
بنت        " سوريا"ى  زاه بالد من األبنوس يجلبون وكانوا ـشاب  وبعض  ) الصومال(وفلسطين، األخ

الت    العطرية الروائح تستعمل   ى  ذات ـشاب        "كانت أخ ـصرية الم ـون المت ذكرت وقد : عطورaا

والصنوبر      والبلوط العرعر، وشجرة والسرو، ف    . األرز، يستعمل األرز خشب ـل  ى  وكان عم
وف وغيرهاىاألبواب والقصور المعابد أثاث . صنع

المصر ف   ى  وكان األلياف ذات النباتات ـةحاجاتهىيستخدم ـان  . اليومي الكت ـا . وأهمه

الت    والحلفا النخيل ف  ى  وألياف تستعمل الحبالى  كانت ـتعمل       . عمل اس فقد البوص أو الغاب أما
المصرى  ف برع وقد القوم، فقراء مساكن الطبيةىفىبناء النباتات ـن  . استعمال م أكثر وهناك

طبية٥٠٠ مواد منها استخرجت . نبات
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الت فىالحبوب تزرع مصرىكانت
ف     استخدموا والشعير والقمح والجعة  ى  الحنطة الخبز الت  . عمل الخضر استخدمهاى  أما

ف     ى  ف واقتصادaا جهة من لفائدتها ـصل         ى  طعامه والب الخس وأهمها أخرى جهة من اللحوم أكل
ـص،            والحtمُّ ـدس، والع والفول، والثوم، والكرzّات، والفجل، والحtمzّيض، والكرفس، والفاقوس،

والب . طيخوالباميا،

والكمون       والينسون، والكراوية، الكريزة، فهناك التوابل ـان     .. أما فك الفاكهة أشجار أما
والزبيب        القائم األحمر والعنب الكروم، األسود  (هناك النوع يستخرجون  . والرمان) من وكانوا

بالعرق المعروف وهو الخمر من نوعaا البلح نخيل .ىمن

األلياف نباتات زراعة
ا   هو الذ  الكتان الوحيد ف  ى  لنبات أليافه ـسيج       ى  استعملت ن ـناعة وص ـسيج، الن صناعة

ف    منتشرة كانت العصور   ى  الكتان أقدم منذ ـ       . مصر ف الحرف أقدم من هما والنسيج ىوالغزل
األقوال               تضاربت فقد القطن أما النسيج، عمل يتم والغزل والتمشيط والدق التعطين فبعد مصر،

الت  . عنه النباتات فهى  فاستخدمتى  أما والحناء  ى  الصباغة والعصفر ـى     . النيلة عل ـر عtث وقد
ف    وزيتها الزيتون المصريةى  شجرة البرد  . المتون نبات ف  ى  أما نبت ـدلتا  ى  فقد ال ـم  . منافع وت

منه   الورق خشن  : علىى  ويحتو. صناعة رفيع خلوية: لحاء أنسجة له ـب   . ولُب الل ـذا ه ومن
البرد    ورق يصنع النبات      ى،كان ساق يقطع على        كان جنب إلى جنبaا توضع كانت رفيعة قطعaا

الخشب من الورق. لوح صناعة يتم ساعات عدة صغير مكبس . وباستخدام

المصر ـزين           ى  وكان الت يهملوا لم القوم فقراء فحتى البساتين وزراعة باألزهار مغرمaا
البرد       زهرتا المتوفى إلى الزهور أحب وكان ـوتس(والبشنينىباألزهار، ـو  ) الل زه ـن روم

األبيض،            والزئبق والنرجس، واألقحوان، المباركة، والبقلة والعنبر البشنين هناك كان المشاتل
المصر ـاورة           ى  فى  وكان المج األقاليم من والنباتات األشجار لجلب يعمل تاريخه عصور كل
ف ـجار   . بالدهى  ليستثمرها األش جملة الثالث تحتمس صور بالكرنك األعياد قاعة جدران وعلى

التوالزهو والنباتات أسياىر من معه . جلبها
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الفالحة آالت
ـمه            وض المحصول لقطع والمنجل األرض لفلح الفأس هما األصليتان اآللتان ىأ. كان

محصوله          حصد له تهيئ والثانية عمله، للفالح تجهز األولى ـن     . أن م تصنع الفأس واستمرت
وه     المتأخرة العصور حتى م    ى  الخشب أحيانًا تصنع تزال ـ   ال ف الخشب ـا    ى  ن كم ـات الواح

ف     النحاس من الفأس ـة             ى  صنعت مدين ـصر م أن ـاطير األس ـص وتق ـسة الخام األسرة عهد
لإلله    والزرع  " أوزير"بالمحراث النبت ـى        . إله إل باإلضافة والمنشار المنجل بين آالت وهناك

الظرآن   من ـ        . البلطة والمناخي والمكانس والمجارف والمطارق كاألمشاط أخرى آالت لوهناك
التذرية وألوان القمح. والغرابيل عن التبن لفصل المذراة . واستخدمت

ف       الزراعة طريق عن معلوماتنا استبقينا فى  وقد مقابر     ى  مصر من القديمة الدولة عهد
القوم مختلفة            . عظماء مراحل ثالث تقابل متساوية أقسام ثالثة إلى تنقسم الزراعية السنة وكانت

األرضى  ف أواس. زراعة ـا           فمن وزراعته األرض بذر فصل يقابل فبراير بداية إلى أكتوبر ط
بالمصرية    ـ          ى  أ) الخروجى  أ" (برت"ويسمى ف ـم ث ـضان الفي ماء تحت من األرض ىظهور

بالعبرية          ويسمى الحصاد فصل فهو يونيو إلى ـضان    ) الصيفى  أ" (شمو"فبراير الفي فصل ثم
بالمصرية    منتصف     " أخت"ويسمى إلى يونيو منتصف من ـصر   . أكتوبروذلك الم ـالح ىوالف

وه          ى  الحال القديمة المصرية باألشهر زراعته مواقيت حساب على محافظًا يزال المعروفةى  ال
ف        الفأس يستعمل الفالح وكان القبطية، باألشهر ـ     ى  اآلن ف ـراث والمح أرضه ـقها  ى  عزق ش

ف للساقيةى  والشادوف رسم على نعثر ولم ا. ريها قدماء يستعمله فلم النورج ـأما ف ىلمصريين
الماشية بأرجل عنه واستعاضوا الغالل . درس

المصر النهر      ى  وقام من السمك واصطاد وتربيته الحيوان ـ    . بصيد ف ـرت ظه ىوقد
ـ              الجبل ـاعز والم والوعل آدم وغزال التيتل والمؤذر والمها الظباء وعشيرة األيائل ىرسومه

المصر الجبلىوالكبش واألرنب األهلية وىوالعنز . الثعلبوالزرافة
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الت فرائهاىالحيوانات أو لجلدها تصاد
المصر ـضير             ى  كان تح ـة كيفي ـدaا جي يعرف وكان الوثيرة، الفراء بلبس دائمaا مغرمaا

ف الجلد ذلك بعد استعمل ثم ودبغها، درعهىالجلود منه وعمل نعليه . صناعة

والف            ـذئب، وال البحر وفرس الفهد المتوحشة الحيوانات بين من رسم ـد    وقد ووحي ـل ي
والتمساح      . القرن واللبؤة األسد اصطاد اإللهى  الذ(كما يمثل ـان   ") سبك"كان الثعب أو ـصل وال

النفس عن . دفاعaا

ـت            وكان والظباء والمها والغزالن والخنزير والثيران والعجول والبقرة الثور واستأنس
وف       النعال لصنع وتستعمل تذبع الثيران اىجلود ـتأنس اس كما السفن ـرة   صناعة الكبي ـور لطي

والكرك   كالنعامة ف     .ىالحجم الطيور بصيد مغرمaا البردى  وكان ـشهورة    ى  حقول الم ـصاته بع
يأت    " البومرانج" ما الطيور هذه ـل  " (إيبس"الطائر   :ىوأهم منج ـو      ) أبو وأب ـزين، الح ـك ومال

ـة             واليمام ـيط الغ وفرخ البرك وفرخة والبجعة، والنكات، والغطاس، والهدهد، ملعقة،والغرة،
ـديك             وال الدجاجة أما والبط والسلوى والسمان، والزقزاق الجنة، وعصفور بأنواعها، والحمامة

ف       إال المصرية اآلثار على تظهر اإلغريقى  فلم ـف        .ىالعهد قط أجل من النحل يربون وكانوا
. شهده

الت الصناعيةىالحيوانات لمنتجاتها تربى كانت
والتي      والخراف النعام الحيوانات هذه ـة       (وس  أهم العدال على عالمة كانت النعام وريشة

الغنم    ). والحق من نوعان هناك الوثاب      . وكان الكبش هو األول منديس(النوع من  ) الكبش وهو
المستأنس الثان  . الضأن النوع ـوال         ى  أما ح ـصر م إلى يظهر ما على جلب م. ق٢٠٠٠ى  فقد

بسبب      لألهلين محببaا نستنتج    . العظيمة) ليته(وكان ذلك ـم      ومن لح يأكلون كانوا المصريين أن
القديمة          الدولة عهد منذ األثقال لحمل يستعمل الحمار وكان ف    . الضأن، يستخدم فكان الثور ىأما

ـاكن              األم إلى المحاجر من الثقيلة األشجار ونقل الدفن عربة وجر القمح ودرس األرض حرث
واألهرام    ى  الت كالمعابد فيها تبنى إال     . كانت الحصان يظهر ويظهر    ى  فولم الحديثة، الدولة عهد

بالعرب         لصلته المصريين قدماء عند مكروهaا كان الجمل ـ   . أن ف ـا ـ   ى  أم اإلغريق ـصر ىالع
بكثرهىالرومان الجمل استخدم . فقد
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الت وحمايتهىالحيوانات اإلنسان لمساعدة تربى
الت      : الكلب العالم حيوانات بين من األول ساعدته   ى  كان فلقد اإلنسان، ـى   استأنسها عل

ف        وتفانيه الكلب إخالص أصبح حتى فريسته ـ       ى  اقتناص لك ـه ل ـا aدافع صاحبه ـذه  ى  حب يتخ
ف       بالخطر النذير الكلب نباح وكان ف     . األريافى  صديقًا، كاألسد يستخدم الكلب كان ساحةى  وقد

ـسلوق          . القتال ال ـب الكل كان األعداء، رؤوس يحصد الفرعون كان ـابهم   ى  فعندما ثي ـزق . يم

الكالب ف   " االنتباه"رمز   وأصبحت نباحها استعمل الشعرى  وقد نجم" (سريوس"ى  النجمى  تسمية
والتسلية         ى  الذ) الكلب للهو صغيرة كالب هناك وكانت الفيضان، بداية عند ـة  . يظهر القط : أما

الذ            وهو الحجم عظيم نوع القطط، من نوعين يربون المصريين قدماء ـة    ىفكان اإلله ـل يمث
الق   " باست" يشبه آخر التونوع مستأنسة  ى  طة اآلن المصر. نراها ـون  (أو  ى  والنمس فرع ) فأر

والحية    للتمساح مضر ـ           . فهو ف ـة موكل كانت األقزام أن الطريف ومن يستأنس القرد ىوكان
القردة بحراسة . العادة

بتربيته والعناية بالحيوان الرفق
رق     على دليل أظهر الذ      ى  أى  إن للحيوان معاملته هو الشعوب من فيستى  شعب ىخدمه

وف وفى  عمله، ورعى  غذائه، ـذا        ى  تسليته ه ـصرنا ع عن كثيرaا يختلف ال ـت  . األغنام وكان
ف   تنام النخيل     ى  الحيوانات بليف بتنظيفها يعتنون وكانوا الراع. الحظائر، ثيرانهى  يtخِصى  وكان

المصر         كان وقد بالبرادع، تزود الحمير معظم وكانت ـريخ       ى  ليtسمzّنها، التف ـرع اخت ـن م أول
ف   ى،لصناعا يتبع ـب              ى  وكان يحل كان بل واحدة حلمة يحلب ال كان إذ فنية طريقة البقرة حلب

ـان                  وك ـا، aمرطب قربانًا للمتوفى ويقدم بالشهد البقرة لبن يخلط وكان أربعaا، أو ثالثًا أو حلمتين
حيواناتهى  يعتن وكان           . بتربية عشرة الثانية األسرة عهد من الحيوان لطب ورقة على عtثر واوقد

الذ           العضو استعمال للحيوان ليسهل عملية بطريقة المكسورة العظام بجبر فيه  ى  يقومون حدث
الذ        الحمار إال برفق تعامل الحيوانات وكانت ـه    ى  الكسر، وجموح لعصيانه يضرب ـا  . كان أم

مرة عامين كل تحصى الحيوانات وكانت وعطف عناية موضع فكانت الحيوان . صغار
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والبحيرا النيل تأسماك
ـصر        للم المحببة األشياء من األسماك صيد ـ      ى،كان الت ـواع األن ـن ـمها  ى  وم رس

ـس"–فهكة   –شليه   –الشال   –القرموط   –أنومة   –ى  البور–ى  البلط–" عما: ""ىروزلين" " ب

ـصيد               .ىبن وال ـشبكة بال الصيد هناك كان البطارخ، منه تستخرج وكانت السمك يجفف وكان
وال بالخطاف، والصيد بالنشالةبالسالل، . صيد

البرية والحيوانات الطيور صيد أدوات
الرماية    الطيور    " البومرانج"عصا صيد ـول     –ِشبzاك الحق ِبشَبك الطيور ـاخ  . صيد فخ

والنشاب   . الصيد الغزالن     –القوس صيد لك     –الخية   –فخاخ الغزالن لصيد تستخدم ىالشراك
ف      فتوجد الوحشية والحمر لحومها، اى  يأكلوا ـ      الصحراء ف ـب الثعال وتوجد الجنوبية، ىلشرقية

ف    ى  الصحار يوجد والذئب كلها، لواد   ى  المصرية المتاخمة والوديان ـد    ى  الواحات ويع ـل، الني
ف واألغنام للحمير لدودaا عدوaا الغربيةىالضبع . الصحراء

الت   الطيور فى  أما السمان  ى  الصحارى  تعيش فمنها ـر      . المصرية الطي ـوارح ج ـا أم
و العقاب والصقرفأهمها . النسر
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الت األحجار فىأنواع قديمlاىاستعملت مصر
الجير      الحجر هو البناء أحجار ف   ى  أهم وجوده ويكثر التى  األبيض وادى  التالل ىتحف

وف         المكس عند اإلسكندرية من وبالقرب بقليل إسنا مدينة بعد ما إلى القاهرة من ـوار  ىالنيل ج
ف      الحجر هذا أنواع وأحسن الرمل    ى  السويس، والحجر والمعصرة، طرة ـه   ى  محاجر من تتألف

من          ثم أسوان، إلى إسنا من الممتدة واد" كلبشا"التالل رمل  . حلفاى  إلى محرج عند  ى  وأهم يقع
مسافة       على النيل على ـر             ٤٠السلسلة وحج ـو، أمب ـوم وك أدفو، بين أسوان شمال مترaا كيلو

ف   منتشر ف  ى  الجرانيت عدة وي  ى  أماكن القطر، فجهات وفى  كثر ـشرقية   ى  أسوان ال الصحراء
المرمر   ى  وف وحجر ف) الجبس(سيناء وفى  فيوجد ـاهرة       ى  سيناء، الق ـين ب ـة الواقع الصحراء

وفىوف. والسويس أسيوطىمغاغة، وجنوب المنيا بين ما الواقع . اإلقليم

البازلت الذ    : حجر البازلت ونوع أسود فى  لونه ـ     ى  يستعمل ف ـو ه ـصر ـع  ى  م الواق
ذو    ف   ديوريت ويوجد دقيقة، زعبل"محاجر  ى  حبات ف  " أبو الواقعة الغربى  والمحاجر ىالشمال

ف    الجيزة أهرام أبى  من وفى  منطقة ـ       ى  رواش وف ـسويس، وال القاهرة بين الواقعة ىالصحراء
وف    وأسوان وسمالوط وف  ى  الفيوم، البحرية، وسيناء  ى  واحة الشرقية ـستعمل   . الصحراء ي وكان

األوانىف وعمل التماثيلوىالبناء . عمل

الكوراتسبت ف  :حجر ـ          ى  ويوجد وف ـاهرة، الق ـن م ـالقرب ب ـر األحم ىوادى  الجبل
أسوان وشمال . النطرون،
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الحجر العصر تمثل الظران من آالت الحديثىمجموعة
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الحجر العصر من وبلط الطحن الحديثىآالت
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الت البناءىفىالمصراستعملهاىاألحجار غير
البرشيا ف: حجر ـ          ى  يوجد ف ـضر األخ ـا والبرش أسيوط، من وبالقرب المنيا، ىشمال

ف الشرقيةى  أماكن النار      ى  وف. الصحراء جبل حجر أو الديوريت حجر من   : سيناء يجلب فكان
ف    أخيرaا وعtثر مسافة     ى  أسوان على الغربية ف  ٤٠الصحراء الغربى  ميالً ـ   ى  الشمال أب ـن ىم

النوبةسم ببالد . بل

الدولميت ف: حجر فى  ووجد ـوس         ى  أماكن الكئ ـه من ـل يعم وكان الشرقية الصحراء
.ىواألوان

الصوان أو الظران ف: حجر استعمل حجر أول النحاسىوهو معرفة قبل . مصر

الجدران: الجبس لبياض الجير من بدالً المصريين قدماء يستخدمها . وكان

زجاجي: األبسديان مادة الشكلوهو األسود(ة ). الزجاج

البروفير ـوان         :ىالصخر األرج الدقيقة الحبات ذو البورفير هو نوع ـون  ى  وأحسن الل
اإلمبراطورىالذ البورفير عادة عليه .ىيطلق

واإلردواز   الشست ف: حجر ـ   ى  ويوجد ف عدة ـشرقية   ى  مواطن ال ـصحراء ـر  . ال حج
. الثعبان

استايثيت الخر): الطلق(وحجر لعمل والجعارينواستخدم . ز

صناعتها وكيفية األحجار قطع
الطبيع   من ـناعة            ى  كان وص ـادن المع معرفة بعد إال األحجار قطع صناعة تنتشر أال

الجير         والحجر كالمرمر اللينة السهلة األحجار قطع وكان الرمل  ى،اآلالت، بفص  ى  والحجر يتم
ف   المرغوب ـل       ى  الكتلة األص الصخر عن األربع جهاتها من ـن      ى،قطعها م ـوابير بخ ـك وذل

الت      واآلالت بالماء، مبللة وعروق ف  ى  الخشب، تستعمل ه   ى  كانت المعدن من أو  ى  ذلك أزاميل
الحجر من ومطارق الخشب من مدقات تستعمل كانت وكذلك النحاس، من . مناقير

ف         إال فيه تبدأ فلم الصلبة األحجار قطع ـذ          ى  أما أخ ـدما عن ـطى الوس ـة الدول ـد عه
ف الى  المصريون ـص            قطع لخ ـد ولق ـة، الهائل والتماثيل المسالت لصنع الطويلة الضخمة كتل

الت  " ريزنر: "األستاذ المهمة كاآلت    ى  العمليات التمثال إلبراز تتخذ ـالحجر     -١:ىكانت ب ـدق ال
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ف    -٢ حجر بواسطة مفتت   ى  الحك مسحوق ومعه ـاس       -٣. اليد النح من سالح بواسطة النشر
فمتت مسحوق أبن-٤. ومعه بمثقب بالنحاس-٥. الشكلىوبالثقب . الثقب

الكريمة وشبه الكريمة األحجار
المصر ـوهرات         ى  كان والمج والخرز التعاويذ، لعمل الكريمة نصف األحجار يستخدم

ف    يستخدمها كما أيضaا      ى  والجعارين كريمة أحجار ومنها وتوابيته صناديقه ـذه   . ترصيع ه وأهم
يأت ما :ىاألحجار

والجمشت   : العقيق المصر  ، والزمرد ـدم     ى  ، ال ـر وحج
والخليدون األبيض    ى  ، العقيق ـان    أو أو    والمرج ـق المقي ،

سيالن    الدم    حجر وحجر واليشم   ، ـر      ، األحم العقيق أو والسرد ،
والدهنجوالالزورد الزبرجد، والجزعوحجر ،

الطفر( الصخريةواللؤلؤ) حجر ـق   والبلورات عقي ـزع وج ،
الفيروز ثم ، .

المصر   أن أو             ى  ويالحظ ـر األحم ـاقوت الي أو األوبال حجر أو الماس يعرف يكن لم
. األزرق

والجزع الخليكدون: والعقيق من أنواع المعرقىكلها أو . المجزع

الجمشت الشفاف): امتست(وحجر الكوارتس من . يتركب

المصر أو              :ىوالزمرد ـفرaا أص أو باهتًا أزرق أو أخضر لونه يكون كريم حجر وهو
. أبيض

األحمر والعقيق الدم خليدكون: وحجر الشىهو بعض شفاف . ءىأحمر

األبيض  ى  والخليكدون العقيق وا       : أو ـان والمرج الشفاف السيلكا من نوع ـشهور  هو لم
واألحمر األبيض . منها

األخضر الفلسبار أو األمزون باهت: وحجر أخضر شفاف غير حجر . هو

للحمرة مائل أسمر أو قاتم أحمر لونه سيالن . وحجر

الهمتيت الدم(وحرج وأسمر): حجر وأحمر، أسود، ولونه الحديد أكسيد . وهو
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اليشب النقية      : وحجر غير الكثيفة السيلكا من نوع بن      وهو أو أخضر أو أحمر ولونه ى،
الذ هو األحمر واللون أسود، فىأو يستعمل والتعاويذىكان الخرز لصناعة قديمaا . مصر

قاتم: والالزورد أزرق لون ذو مظلم . حجر

الدهنج جميل): التوتييه(وحجر أخضر ولونه الغفل النحاس . وهو

األحمر: واللؤلؤ البحر شواطئ من يستخرج . كان

الصخر  وحجر   والبلور يكون          :ىالكوارتس عندما له لون وال البلورية السيلكا من نوع
. نقيaا

سماو: والفيروز أزرق .ىلونه

المعادن
ـتعمل             واس ـاص والرص والفضة والقصدير والحديد والذهب النحاس المعادن هذه أهم

والفض   الذهب من خليط وهو واأللكتروم والقصدير النحاس من خليط وهو ـاس  البرنز، والنح ة
والزنك األحمر النحاس من خليط وهو . األصفر

ف   : النحاس وجوده تاريخ البدار   ى  يرجع عهد إلى ـر      .ىمصر عtث نحاسية أدوات وأقدم
ه والدباب  ى  عليها والمثاقب وإبر       ى  الخرز خطاطيف ورؤوس وخواتم صغيرة ومعاول وأساور

وف       الصغيرة اآلالت من ذلك وغير األ   ى  ومالقط، ـرات األس ـصر     عهد الم ـتعمله اس ـى ىول
ـ           وحtل ـراب وِح وخناجر وسكاكين ومعاول وقواديم ضخمة، بلط ـة   ى  كرؤوس منزلي وأدوات

واإلبريق ف   . كالطست النحاس خامات وف   ى  وتوجد سيناء جزيرة وال    ى  شبه ـشرقية ال الصحراء
عشرة الثامنة األسرة حتى مناجمها من يستخرج كان النحاس أن . بد

ف النحاس هىوخامات والكبريتوز:ىمصر والدهنج، الكرسوكوال، وخام . اآلزوريت،

البرنز ف: صناعة بالسَّبك أو بالط�رق، النحاس مثل يشكل . قوالبىوكان

األصفر ف: النحاس وأقراط منه خواتم على عثر النوبةىوقد . بالد

ف   : الذهب قط يوجد نقيةى  ولم شمال  . حالة الذهب ـه   ى  ومناجم دنقل حتى قنا عرض خط
ف       ى  ف ذهب على اآلن إلى يعثر ولم وف   ى  السودان سيناء جزيرة ـون     ى  شبه أم عنخ توت مقبرة

من          يقرب ما فقط تابوته وزن أن ـ         ١١٠,٥نجد ف لوحظ وقد الخالص، الذهب من جرام ىكيلو
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ـر                 واألحم ـاتم، الق واألصفر الفاقع، األصفر بينها من فنجد شتى ألوان القديم الذهب من اآلثار
األلوان .المختلف

والفضة: اإللكتروم الذهب من مزيج و. وهو بنت بالد نم يجلب ". آمو"وكان

ف         : الحديد ويوجد قليلة بكميات إال يوجد ال الخالص الحديد من   ى  معدن القريبة المغارة
وف الشرقيةىأسوان والصحراء . سيناء

ـن             : الرصاص م ـصير والق وسفاجا القصير جنوب ميالً سبعين بعد على األماكن أهم
. أسوان

ف   : الفضة نادرة الفضة عشرة     ى  كانت الثامنة األسرة عهد حتى استعمالها  . مصر وكثر
فى  ف آشور من مصر إلى تجلب وكانت البطالسة، ـرين    ىعهد والنه ـا الخيت ـالد وب أسيا بالد

الرتنو . وبالد

ف      : القصدير يوجد ال القصدير خام أن ف    ى  رغم عليه نعثر فإننا ـوت   ى  مصر، ت مقبرة
أم معدن     عنخ من كالً يجلب وكان غرب   ى  ون، من والبرنز الشرق   ى  القصدير الشمال ومن ىأسيا

بكثرة يوجدان حيث الفرس بالد . من

ف: الشب فىتوجد وتستعمل الخارجة والواحة الداخلة األلوانىالواحة . تثبيت

ف   : النطرون قديمaا يستعمل ـل         ى  كان ولعم ـم الف ـر لتطهي وبخاصة التطهير، احتفاالت
وف    الب والطالء، الزجاج ولصناعة ف   ى  خور، يستعمل وكان ـ   ى  الطهو، وف ـب ـيطى  الط . التحن

ف الكابىوادىويوجد وجهة البحيرة ومديرية . النطرون
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ف العمل وقانون العمل القديمةىنظام الدولة عهد
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ف    العمل تقسيم القد  ى  يمكن الدولة أنواع   عهد ثالثة إلى ـة    ى  وه. يمة الحكومي ـال األعم
العظيمة الضياع أصحاب أعمال ثم والصناعات، كالحرف الحرة األعمال . أو

ـتخراج             الس المحتكر الملك وكان والذهب، النحاس، مناجم استغالل األعمال هذه وأهم
واألحجار المائ        ى  وف. المعادن نحو عددها يبلغ دهاليز على عثر األهرام يأو   منطقة منها كل ىة
عامالً خمسين . نحو

الحكومية الضياع       : المصانع محاصيل فيها تصنع مصانع عدة للملك األسر  . كان ومن
ومدير              الحلوى، صناع ورئيس الخبازين، ورئيس العمال، إدارة كرئيس مهمة ألقابaا نجد األولى

الفطور على والمشرف المرطبات، ومدير الطحن . مصنع

ال العمال ملكيينقانون
ف     واألسرى الجنود تستخدم ف   ى  كانت ولكن الحكومية، التى  األعمال ـت  ى  األعمال كان

ـل،                العم صاحب وبين بينهم تكتب بعقود يشتغلون أحرار بها فيقوم ومهارة، مران إلى تحتاج
ـدaا           عبي ـسوا ولي ـرارaا أح ـا أفراده ـان ك العمال من الطبقة هذه أن تثبت وثائق ثالث . ولدينا

الحرف ـة،            وأصحاب للحكوم وال معين لفرد تابعين وليسوا األحرار طوائف من والصناعات
الملك   " رمنوكا"مقبرة  ى  فف رع"كاهن النقوش  " منكاو لنا الخبز      : تقول مقابل القبر هذا أقمت لقد

الت من              ى  والجعة عالية أجورaا أعطيتهم لقد حقًا تأمل القبر هذا أقاموا الذين الصناع كل أعطيتها
الذ ذلكىالكتان على اهللا وشكروا ". طلبوه

ف   جاء حتب"تعاليم  ىوقد يأت" بتاح والغن   :ىما الفقير ـى  كان ـدم      ى  ف ق ـى عل ـدن الم
ف ف    ى  المساواة كان الفقير فإن ف         ى  الحقوق، سيدaا كان مالك وكل بنفسه غنيaا يصبح أن ىإمكانه

التصرف مطلق وله . ضيعته
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المواصالت طرق
بواس    للمواصالت العامة ـر         الحركة وتجب التجارة تسهل المالحة وكانت النيل، نهر طة

ولدينا            ى  األهال وشجاعته، وتحمله لصبره العادية الحمل دابة هو الحمار وكان استعمالها، على
ف       محموالً الضيعة صاحب فيها تشاهد ـ       ى  مناظر ف ـوالً متج ـاق األعن على ـهى  محفته . حقول

مجدaاىوالمصر ماهرaا بحارaا . كان

النيى  وف وال               مياه ـصلب، ال ـشب الخ ـن م ـفن س يلزم كان األمواج شديدة السريعة ل
هيرودوت            وقال الثقيلة البضائع أو الحيوان أو المسافرين لنقل البردية الزوارق كانت: "تستعمل

المصر السنط خشب من تصنع نقلهم . "ىسفن

المالحة
بحر       أسطول أول أن على النقوش فى  تدل ـده      ى  عرف عه يرجع البشرية ـى  تاريخ إل

حجر        " سنفرو"الملك   يخبرنا إذ الرابعة األسرة ملوك ف" بلرم"أول ـد      ى  أنه ق ـك المل هذا عصر
بخشب          محملة سفينة أربعون سوريا بالد من واد    )األرز" (عش"عاد سكان وجد وقد ـل  ى  ، الني

ـ           ى  ف ف درس أول يديه على يتعلمون عظيمaا مدرسaا القرين المنقطع ـةى  نهرهم ـن  . المالح وم
التب التجارناحية المقايضة        ى  ادل نظام على فقط التجارة تقوم أن يمكن ـذ     . فال من يوجد كان إذ
الطين الذىالعهد المعدن من بها بأس ال القومىكمية كل . يحبه

ـول      ويق ـياء، األش ـة قيم لتقدير مقياسaا الثمينة المعادن استعمال المصريون يجهل ولم
ف" برستيد"األستاذ   التجار  ى  يحمل األعمال الت  بعض وبخاصة كان     ى  ية أن عظيمة، قيمتها كانت

كعملة          معين وزن لها خواتم هيئة على يستعمالن والذهب ـو     ى  وف. النحاس خوف عهد من وثيقة
تنت   الكاتب الكاهن      ى  الذى  بين وبين بيتًا يبيع هذا   " كابو"يقول  ى  الشار" كمابو"كان اشتريت لقد

ف للكاتب    ى  البيت مكافأة أعطيت  "ىتنت"مقابل عشرة   وقد ـشرة       " شعت"ه ع ـع دف أن ذلك فمعنى
أ          أو ونسيج أثاث أو بيت، قيمة لتقدير معيارaا ـالم        ى  الشعت الع ـت وأثب نوعه، كان مهما عقار

أنىف" شنياه" قيم" شعت"بحثه معيار الثمينىهو المعدن من معينًا . وزنًا
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المتاخمة باألقاليم وعالقتها الخارجية مصر تجارة
عالقات     هناك ف      كانت البضائع تشحن وكانت واسيا، مصر ـصر     ى  بين م ـى إل السفن

ـواع         أن إلى باإلضافة والسرو، والبان الوشح وخشب والصنوبر األرز كخشب الخشب، وأهمها
الت ـصر          ى  الصموغ الم يستورد كان كما والعطور، لبنان، منحدرات من تجلب ـت  ى  كانت زي

مصر        لفراعنة النحاس تورد قبرص وكانت والنبيذ، ـت     ى  فالزيتون وكان الحديثة، الدولة عهد
وكريت مصر بين ما تجارة . هناك

ف      المصريين مالحة عن وثيقة ـك          ى  وأقدم المل ـى إل ـا تاريخه ـع يرج األحمر البحر
المصر     " سحورع" وذهب الخامسة، األسرة ملوك بنت  ى  أحد بالد دونت    . إلى رحلة أول وكان
فى  التى  ه الفرعون   ى  أرسلت فيها  " سحورع"عهد دون ـر        وقد الم ـصر م إلى أحضر قد أنه

واألخشاب   اإللكتروم، المصر". ومعدن ـصموغ       ى  وكان وال ـة العطري والروائح البخور يجلب
الت مصرىالمقدسة إليها تفتقر . كانت

تجر    التجارية العالقات ـرة        ى  وكانت جزي ـبه وش والواحات لوبيا بين كبير عناء بدون
و        العاج استيراد وتم العرب، صحراء وبدو ـذهب       سيناء ال إلى باإلضافة السودان من األبنوس

ـ               العرب والصمغ والبخور، الفهود، أو األسود وجلود النعام، وريش قطع، أو ِتبر هيئة ى،على
والنسانيس . والقردة

: الفن

ف     المنحوتة الصور بعض ـت          ى  هناك البازل ـر كحج ـصلبة ال األحجار على أو العاج
الص     . وغيره واألحجار الفخار من أوان على       وهناك يدل مما والمرمر والشيست كالديوريت لبة

ف      المعمار فن ويظهر سليم، وهياكل    ى  المبانى  ذوق ومعابد قبور من ـازل    . الجنائزية المن ـا أم
ـى                 مبن أول هو المدرج سقارة هرم ويعتبر للحرارة، رديء موصل ألنه اللبن من تبنى فكانت

ف      المختلفة األحجار واستعملت الحجر وكان     عهى  فى  المبانى  من والخامسة، الرابعة األسرتين د
الرق      نحو سائرaا الصلبة األحجار ـها،        ى،استعمال ونقوش أشكالها، وتنوع العtمtد إقامة وبخاصة

المصر. ونحتها التى  واخترع ـ        ى  البكرات ف حديثًا عثر وقد الضخمة، األحجار لرفع ىتستعمل
تدار الجرانيت حجر من مصنوع كاملة بكرة على األهرام حبالمنطقة ثالثة . بواسطة
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ومقابره العصر هذا جبانات
لفظة          الشكل المستطيلة المقبرة على العلماء يطلق ـصطبة"كان ـدران    " م ج ـت وكان

ـار                اآلث علماء عليها أطلق أبواب هيئة على بكوى ممالة نواحيها كل من ـواب  "المصطبة األب
الكاذبة"أو  " الوهمية ف    "األبواب وضعها انحصر وقد الشى  ، الرابعة،     الجهة األسرة منذ فقط رقية

ف    فتوضع القاربين الدفن     ى  أما حجرة حول أقيمت صغيرة ـواب     . حجرات األب هذه وضعت وقد
القرين أجل -الكا–من

الملوك مقابر
بtن     قبر أول على خالف(ى  ف" زوسر"للملك  ى  عثر ـد      ) بيت وج وقد العرابة من القريبة

الجير     بالحجر مبنية حجرة ف    الهرى  وف.ىفيه عtثر بسقارة المدرج ـذ    ى  م ال ـصخر ال ىجوف
مرصعتين             حجرتين وعلى بالجرانيت، المكسورة العظيمة الدفن حجرة على الهرم مسطح تحت

القاشان    من صغيرة األوان        ى  بألواح من بأكوام مكدسة ردهة على عtثر كما المصنوعةى  األزرق
ص        أخرى وأحجار والبرونير والديوريت، واإلردواز، المرمر، ـ     من الملك القبر يكن ولم ىلبة،

معبدان هرم لكل كان بل وحده الهرم . يشمل

المصر ـ         ى  كان ف ـوا وليكون عليها، لإلشراف الكهنة ويعين األوقاف ـة  ى  يحبس خدم
المادية    الوهم       ) القرينى  أ" (كا"الروح الباب عند يوم كل الطعام لها الذى  ويعدون كانتى  للقبر

الطع       لتأخذ يوم كل منه وتدخل القربان   تخرج مائدة من يمزق       . ام أو جسمه يبلى أن من وخوفًا
معالمه ـ           . فتضيع يعتن تمثاالً لنفسه يصنع كان معرفته، إلى للوصول الطريق القرين ىوتضل

الحقيق            الجسم من بدالً القرين فيه لتحل الوجه مالمح تصوير بدقة ـون      ى،فيه فن إلى يلجأ وكان
إ       الطعام قوائم تنقلب حتى وقوتها ف     السحر بها يتمتع حقيقية صور ـد    . آخرتهى  لى يعتق ـان وك

الدنياىالمصر للحياة مطابقة صورة اآلخرة الحياة . بأن

ف             توضع كانت التماثيل أن ونالحظ أعماله، على الفنان اسم ذكر ندرة أماكنى  نالحظ
بيت         أو بالسراديب بعد فيما عرفت لمادية" (الكا"خاصة ف) الروح ـ   ى  أما فكان الجيزة تمقابر

ف   التماثيل الوهم      ى  توضع الباب وراء لها خصيصaا بنيت ـن        .ىحجرات م ـان ك ـب ثق ويوجد
المتوفى لتمثال البخور يوصل أن . وظائفه
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القديمة الدولة نهاية إلى التماثيل صناعة فن تاريخ
ـدر                 يق ـان فك ـن األيم القدم وطول الثانية األسرة نهاية إلى تاريخها يرجع تماثيل أقدم

أ   فقط، وحدات           بوحدة بخمس الرقبة منبت إلى بوحدتين، فيقدر الركبة إلى الجسم ارتفاع أما. ما
الرأس شعر منبت إلى القدمين أخمص من وحدات خمس طوله فكان الجالس . التمثال

ف    أوالً المثال أ      ى  يحفر يبين أن دون التمثال هيكل أعضاء    ى  الصخر يظهر ثم تفصيل،
يعط      أن دون مختصر بشكل مى  الجسم ـح          لكل مالم ـال المث يظهر ثم بالتفصيل يميزها ما نها

دقة بكل . الوجه

بعضها        عن منفصلة أجزاء من مركبة الخشبية ف. والتماثيل ـذهب    ى  أما كال ـادن المع
واحدة        عظيمة قطعة صنع يمكن فكان والبرنز، الت. والنحاس ـى     ى  واألجزاء إل ـاج تحت كانت

ف   ودقة ت    ى  عناية والرجلين، واليدين كالوجه ـا       الصنع فيه ـصب ت خاصة قوالب لها ـا  . عمل أم
المطلوب،              الشكل على قالب فوق تركب ثم بالطرق تصنع فكانت والفخذان والذراعان، الجذع
ـاء                   االنته عند التمثال كان إذ الكتابة، كفن الرسم غير أخرى أشياء الفنان يتعلم أن بد ال وكان

وألقابه صاحبه اسم عليه ينقش نحته . من

ال النحت فن فتدرج األولىىبارز األسرة
اإلنسان           الوجه تمثيل صعوبة يعالجون يزالون ال كانوا العصر هذا ـع  ى  فى  مثالو وض

يمنيان       ى،جانب قدمان أو يسريان قدمان يظهر ـى        . وأحيانًا اليمن اليد وضع هو النظر يلفت وما
ف ف    ى  والساعد الصدر على األحيان الثد   ى  بعض وعلى الذكور، النساء،   ى  تماثيل ـن  عند ويمك

خشنة صناعة من تماثيل وجود بسبب الشعبية والصناعة الملكية الصناعة بين . التمييز

الملك     تمثال اآلن          " خوفو"ويعتبر إلى عليه عtثر تمثال أقدم العاج من المصنوع الصغير
الرابعة  ى  ف األسرة ف    . عهد تماثيل أجمل أن ـر        ى  ويالحظ الحج ـن م ـصنوعة م القديمة الدولة

مفتوحة،           ونجد   .ىالجير الركبة على فموضوعة اليسرى أما الصدر على موضوعة اليمنى اليد
ف       السائد هو واقفًا التمثال وضع ـشبية        ى  وكان الخ التماثيل أما الحجر، من المصنوعة التماثيل

ف وبعضها واقف مختلفةىفبعضها . أوضاع

ف     والذراعين اليدين أوضاع ف     ى  كانت أنواع ثالثة على التماثيل ـى  كل ـصور   ثالث ع ة
ـة              ) ١(مختلفة   الثالث األسرة عهد مميزات من كانت وتلك الجسم، أمام اليسرى اليد ) ٢(وضع

بتماثيل          خاصaا وكان الجسم، أمام اليمنى اليد ـة      ) ٣" (خوفو"وضع الركب على مقفلة اليد وضع
ف مفتوحة      ى  اليمنى اليسرى واليد الجالسة القد    ) ٤(التماثيل الدولة بتماثيل مالحظة ـة  وهناك يم



٩٦

وه    الحجر، من ـة            ى  المصنوعة والثاني مقفلة واحدة أو اليدين، مقفلة العصر هذا تماثيل كل أن
. مبسوطة

ف    الفنانون تأثر بفنان  ى  ولقد الخامسة ـصانع    " منكاورع"و  " خفرع"ى  األسرة م ـت وكان
وه       والحرف، الصناعات لكل عملية مدرسة النحت     ى  التى  األهرام فن إلنماء األساس وضعت

فوالعما التىرة . تلتىالعصور

الدقيقة الصناعات
المصر   كان ه    ى  لما اآلخرة الحياة أن مع       ى  يعتقد نجد فإننا الدنيا، للحياة مطابقة صورة

ـناعة                ص ـرت ازده ـد وق األثاث، قطع وكذلك المستعملة المنزلية األدوات من كثيرaا المتوفى
األوان   وصناعة األخ    ى  المجوهرات وصناعة والفخار الحجر فمن ونشأة   ى  شاب القديمة، الدولة

منفعة    لديه كانت ـد      . الفن وق ـدين، وال السحر منها الغرض كان والنحت والتصوير الرسم ففن
وه    البواعث هذه الفن       ى  استمرت الذوق تربى األيام مر على ولكن ـان   ى  المقصودة الفن وأصبح

القمة بلغ حتى فيه فبرع فنه . يتذوق

المصرية العلوم
المصر تحوت           كلى  يعزو اإلله إال ومعارف علوم من إليه وصل ـر   (ما القم ـه ،)إل

ف       غرابة وال والطب، والحساب الفلك علوم ـة     ىوبخاصة الطائف ـم ه ـانوا ك ـة الكهن فإن ذلك
ف الر  ى  المتعلمة فأعمال المبان  ى  البالد، وإقامة ـسالت      ى  العظيمة والمسل ـاألهرام ك ـضخمة ال

تعمي      يتطلب الضخمة التماثيل وقطع فوالمعابد ـة       ى  قًا والهندس ـة، العلمي ـة الميكانيكي المسائل
الت   والوثائق هى  التطبيقية ـن  " برلين"و" كاهون"وورقة" مسكو"ورقةىوصلتنا ع فكرة تعطينا

المصر   الرياضيات الطبية  "وورقة  ى  علم سميث ـ      " أدون ف ـه تقدم عن فكرة ـب،  ى  تعطينا الط
وال     ى  تحتو" رند"وورقة   والحساب الكسور لحل جداول وكتاب    على المكعبة، واألحجام مقاييس

ـضرب               وال ـرح والط ـع الجم ـسابية الح والعمليات الهندسية الميل زوايا وكتاب المسطحات،
. والقسمة

المصر    الفلك مميزات المصر    ى  وتنحصر ويمتاز المصرية، النتيجة ـوة  ى  باختراع بق
ونظرياتها         الفلسفة عن وبعده العملية األشياء إلى وميله ف. مالحظاته شمس(ى  كان كاهن) عين
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الرائ      يسمى الشمس سير لمراقبة وفى  خاص النجوم    ى  العظيم، سير لمراقبة كهنة على. المعابد
يومaا          ثالثون منها كل قمرية أشهر إلى السنة تقسيم ـازل        . أن بمن ـة تام معرفة على دليل أكبر

. القمر

النجوم      من نوعين األهرام متون الت: وتذكر أ  ى  النجوم تفنى ـا    ى  التى  ال aدائم ـون تك
ف الت   ى  ظاهرة النجوم ثم وه  ى  السماء، تتعب ـصر     ى  ال الم عرف وقد السيارة، ـن  ى  النجوم م

الت   الخمسة وه   ى  األخيرة العارية بالعين ـرة،      ى  ترى والزه والمريخ وعطارد وزحل المشترى
التنجيم          علم الفلك علم بجانب ويوجد المائية، والساعة المزولة ساعة     . وعzِمل ولكل يوم إلهفلكل

ف   يتدخل شقية     ى  حارس أو كانت سعيدة وحظوظهم الناس ـؤس      . أقدار ب وأيام سعد أيام وهناك
). نحس(

الطب
ـسم             الج ـون يحنط ـاهم ورأين ـة، اآلدمي األجسام يشرحون أحيانًا كانوا . المصريون

ف       ى  والمصر واضحة فكرة عنده كانت التاريخ فجر وطبائعها  ى  منذ وأسبابها وكان. األمراض
يش ـديها،             اإلريق به ـدوا ليهت ـا ويحفظونه طبهم كتب ويتناقلون المصريين األطباء بذكر يدون

ف    كانت الطب البحرى  ونشأة ـمس    ى  الوجه ش ـين ع معبد وبخاصة المعابد كانت مراكزه وأهم
اآللهة    اإلله     ى  ف" نيت"ومعبد ومعبد الحجر ـوليس(بلدة  ى  ف" أنوب"صا ـة    ) يتوب اآلله ـد ومعب

بسطةى  ف) القطة" (باست" األطباء        تل كبير لقب يحمل الجهة تلك كاهن ف  . وكان كتاب ىوأقدم
الملك        عصر إلى تاريخه يرجع األولى  ) دن" (أوسانيس"الطب األسرة ـة   ى  وف. من ورق فاتحة

األمراض    " (إيبرس" بشفاء خاص كتاب ـ     ) أول ف الدموية الدورة ذكر ـة   ى  وجاء الورق ـذه . ه

المصر      الطبيب وضzعzت الورقة هذه ـ    ىفى  ومحتويات ف األطباء صحيفة ـن    ى  أول م ـالم الع
الطبية . الوجهة

التحنيط
ورقة    سميث"برهنت ـذ           " إدون من ـا aعظيم تقدمaا متقدمة كانت الطبية الجراحة أن على

القديمة وذكر       . الدولة الثانية األسرة منذ التحنيط التحنيط" هيرودوت"وابتدأ ـه    . طرق كتب ـا وم
يذكرها      " ديدور" لم تفاصيل بعض ـب        " هيرودوت"لنا  يعطينا القل ـدا ع ما األحشاء إزالة فيذكر

أيضaا      لنا وذكر وقار       "والكليتين مختلفة توابل ومعه البلح بنبيذ األحشاء ـسم   . تنظيف الج ويدلك
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وحفظه            الجسم لتعطير مماثلة ومواد والِقرفة بالمر يمسح ثم األزر، خشب الت. بزيت ىولمواد
يأت    ى  ه"ىبلين"و  " ديدور"و  " هيرودوت"ذكرها   ما التقريب وجه ـار     :ىعلى والق النحل، شمع

ـرون،              والنط ـر، العرع وحب والحناء، والصمغ والقرفة، األرز خشب وزيت شنبر، والخيار
أو              ـشب الخ ـران وقط والتوابل والنوشادر، والملح، والراتينج البلح، ونبيذ والبصل، والمراهم

. الزفت

الكتابة
ف       وضعها قد للكتابة مصر اختراع باق   ىإن عن ممتازة الحياة    ى  مكانة وجعل العالم أمم

فيها    وتزدهر تنمو الت   . العقلية المصرية األبجدية ـا       ى  وهناك حرفً ـشرين وع أربعة من تكونت
ـى                عل تدل إشارة الواحدة الكلمة إلى أضيفت كما قصيرة، كلمات كتبت األبجدية وبهذه ساكنًا،

المقصود نسم  . المعنى أن المصريى  تعودنا ـة  "ة  الكتابة المقدس ـ" (اإلشارات وأن  )ىهيروغليف
خاصaا    ى  نسم آخر ـه        "ىالهيراطيق"نوعaا كون ـن ع ـرج يخ ال ـة   .. وهو رقع ـط ـة  " خ للكتاب

ـداد               الم عندهم وكان اليد، وخط المطبعة حروف بين كالفرق االثنين بين والفرق الهيروغليفية
ويبرون          القصب من يتخذونها أقالم عندهم وكان اللون، الثابت على    األسود ويدببونها أطرافها

البرد سيقان لباب من منتخب جميل ناعم ورق ذلك فوق عندهم وكان الكاتب؛ رغبة .ىحسب

الذ   الفرد ف  ى  أما يكن البرد    ى  لم ورق على الحصول ـ   ى  مقدوره ف يجد ـع  ى  فكان قط
حاجته    يسد ما متحركة      . الخزف حروف وجود عدم الكتابة نظام ـساكنة   . وينقص ال فالحروف

ع فتعتبر التالميذ وقوع الحتمال فىقبة المتونىأغالط . نقل

ف إجمالية المصرىنظرة األدب ىتطور
المصر العرب          ى  إن الفتح منذ ألنه العتيق بالده بأدب جهله على يالم ـة   ى  ال لغ اختفت

ـسيaا                 ن ـبحت وأص القوم لغة على الستار فأسدل وآدابها العربية اللغة محلها وحلت جملة البالد
للمصر  منسيaا   يبق فى  ولم ـد            ى  مجال ق اللغة أن علمنا إذا وبخاصة أدبها أو تاريخها يدرس أن
ـذا              . ماتت ه ـال مج تركوا بل بدارستها المصريون يعتن لم القديمة اللغة رموز حtلت وعندما

القديمة البالد لغة يتعلمون المصريين من نفر بدأ عندما جدaا قريب عهد إلى لألوربيين . الدرس
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المصري فإن ـد           ى  ين متوق ـانوا وك عقلية، هبات لهم قومaا كانوا األول تاريخهم ىعهد
ف      أكثر بوضوح ذلك ونشاهد الت   ى  العزيمة، والنحت التصوير ـدهم      ى  أعمال عن ـاة الحي ـرز تب

ـر             فك وعالم عقلية حياة أخرى وجوه من بينهم من ونمت ناطقة، وراء     ى  فرحة ـا فيم ـث يبح
ح      ولقد الدين ودائرة الدنيوية ـد             األشياء عن ـصوير الت ـال أعم ـن م كثيرaا شيًئا التاريخ لنا فظ

حين                 على كثيرaا، التغيير تقبل ال ثابتة تكون تكاد فكرة عنها نكون أن استطعنا حين المصريين
المصر     لألدب بالنسبة موقفنا الحظ    –ى  أن إال           –لسوء ـه من لدينا ليس إذ جدaا مختلفًا يزال ال

أن    –قليل   شىء   على تدل دالئل ـة        هناك اللغ ـة تنمي إلى موجهة كانت ـ. العناية ـة  ىفه غني
أ   والتشبيهات مثقفة"أنها  ى  باالستعارات وتفكير  " "لغة إنشاء الذ" لغة ـا   ى  للشخص به ـب . يكت

الرق    أن يظهر المصر  ى  ولكن لألدب ف     ى  التام إال غايته يبلغ لم ـذ    ى  القديم ال ـم المظل ىالعصر
ف        وكذلك الوسط الدولة عن القديمة الدولة ـشهورة         ى  يفصل الم ـشرة ع ـة الثاني ـرة األس عهد

ـ         ). م. ق١٩٧٠-١٩٩٥( ف الكتابة على أقدموا العصر هذا كتاب أن ـوعات  ى  ونالحظ موض
ف حتى الخوض عن يحجموا ولم العميقةىمهمة . المسائل

ف          ثانويaا مكانًا تأخذ الديانة أن أخرى جهة من ـذكر       ى  ونالحظ ي ـاد يك وال الكتابة هذه
ا  ى  فشىء   الكتب ـر            هذه ويظه كثيرaا، بهم يهتمون المصريون كان الذين اآللهة كل عن ألدبية

ف نفسه يرضى كان المثقف المحدودةىأن غير بالفكرة فكره الوحدانيةىأ" (اهللا"عالم ). فكرة

بعضه               وجدنا قد المحضة وبالمصادفة ضاع، قد القديم األدب هذا من عظيمaا جزءaا إن
معهم   ى  ف مدفونًا التالميذ أيام     ى  وف. قبور الدينية الثورة الرابع"عهد ـدأ  ) أخناتون" (أمنحوتب ب

ف          الجديد األدب يستمر ولم العامة، بلغة الشعر يكتبون ـل        ى  القوم ب ـشعب، ال ـة لغ ـتعمال اس
بالديموطيق              يسمى جديد أدب ظهر ثم منتقاة، جميلة بألفاظ محالة المهذب الفرد لغة .ىأصبحت

الت    األجنبية الكلمات الحديثة     ى  فكثرت  ىأما الدولة من األخير العصر ـا    . كتابات aتقريب ـا فكله
أن           نفترض أن ويمكننا فلسطين أهل لغة من ـة        " كنعان"مستعارة ناحي ـن م ـصر بم تأثرت قد

النحت       ناحية من بها تأثرت كما العبران     ى  وف. األدب األدب نجد بكثير متأخر تأثر  ى  عصر قد
ف      كما المصرية الكتابات من ف   المزاميرى  بنوع األنشاد العبرانيين   ى  ونشيد عند الحكيم . األدب

المصرية العقلية بالحياة أنفسنا نحن تأثرنا قد نكون أن البعيد من .وليس

المصر         تفصل عميقة فجوة العصور أقدم من نجد من     ى  إننا راقيaا تعليمaا المتعلم المثقف
القوم المصر      . عامة األدب أنشئوا قد المتعلمين الكتاب ـون      ولكنى،إن يمارس أفراد هناك كان

والبحارة الفالحين غناء مثل فنهم من اقل . فنًا

ف     المهنة وصاحب الفالح ـه          ى  وكان بغنائ ـشاق ال ـه عمل على يستعين القديمة مصر
الحديثةىوف. المتواضع الدولة ونامون"قصةىف–نهاية ". سياحة
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ف    مصرية مغنية المصرية     ى  سنشاهد الحضارة نشر على عملت الناحية    سوريا هذه من
ف    للعامة قصص قديم         ى  ولدينا أصل من أنها على ومحتوياتها نغمتها تدل العصور ـدينا  . كل ل

المسيح    العصر من خاصة   ى  فى  قصة ـ     " بقمبيز"مصر اإلفريق العصر من قصة ـن  ى  ولدينا ع
عن          ". نقاطنب" ممتعة حكاية كتبه مما هيرودوت لنا حفظ ـة    ى  وف". ربزنيش"وقد الدول ـة نهاي

قصة    الحد نجد تحتمس"يثة الهكسوس    " الملك ملك الوسطى    " أبوفيس"وقصة الدولة أواخر ومن
الملك قصة ". خوفو"نقرأ

الشعر أوزان
المصر    يكتبه ما ف   ى  كل يقع عالية ال         ى  بلغة ـا أنن ـو ول الطول متقاربة قصيرة أسطر

ـ    ش أبياتًا األسطر هذه اعتبار كثيرaا نرجع أننا إال نغماتها عن شيًئا ـى   نعرف إل ـسوبة من عرية
الشعرية األوزان من : كمثال: أوزان

والجعة،" بالنبيذ مفعم فمك

والفطير، واللحم والخبز

النبيذ، أباريق وتفتح الثيران وتذبح

أمامك الحسن "والغناء

هو الغامض الذ: والسؤال الوزن المصرىما يتبعه الشعر؟ىفىكان صناعة

الم      الشعرية المقطوعات أن بد ـ         وال ف ـشبه ت كانت أسطر أربعة من المركبة ىصرية
القبطية   الرباعيات ـة        . نغماتها مختلف ـاظ بألف ـى المعن تكرار أيضaا ـين    . ونالحظ جملت ـد فنج

ـك           ذل مثال األخرى، أحدهما تتبع واحد أو متشابه معناهما ـ: "قصيرتين، ـستيقظى  القاض ،"ي
يجلس" ". تحوت

يقرأت    نبى"ومن ز   ى  الت" تحذيرات بؤس فيها أن       يصف ـرى ي حينما يدهش فإنه مانه
أ     يبذل لم الشارع فى  هذا منسجمة    ى  مجهود بطريقة ببعضه كالمه مفعم    . ربط قلبه شاعر، فهو

بتلك         وحينًا الشكوى، بهذه حينًا قلبه فينفجر بالده ـدaا       . ببؤس ج قديمة دينية طقوس وجدت وقد
إل          توجه الصباح أناشيد ونجد الجناس، فيها لوحظ القرابين ـل       لتقديم األص ـى وإل الشمس إله ى

األخرىىالملك اآللهة . أو
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حتب"تعاليم " بتاح

تعاليم    حتب"تعد ف  " بتاح مصدر أن        ى  أقدم والواقع المستقيم، الخُلق لنا صور العالم أدب
حتب"حكمة   فى  الت" بتاح الخلق      ى  جاءت األدب من كثيرaا لنا تلخص ـصر،    ى  تجارب الع ـذا له
بسبب     "كمثال   متكبرaا تكن ألن          " معرفتكال ـل والعاق الجاهل فشاور عالم، رجل بأنك تثقن وال

إليه      الوصول يمكن ال العلم والصدق     "و  " نهاية الحق بمساعدة بالحياة تفوز ف"و" إنك أمينًا ىكن
الرسالة ف       "و  " تبليغ ارتقوا الذين أولئك شأن من تصغرن االبن    ". الدنياى  ال معاملة أيضaا وتناول

النساء   من ف       والتحذير والحذر الزواج، وفائدة الشراهة، من ـع     ى  والتحذير م ـرم والك الكالم،
الرؤساء واحترام . األصدقاء،

ف      وأغان للعمال أغان هناك الذ     ى  كان مثل تأملية أشعار وهناك ـا   ى  الوالئم فيه يتحدث
فيقول        الموتى مصير عن وحيرته قلقه عن ـال         " الشاعر ح كيف ليحدثنا هناك من أحد يأت ولم

قبل ـذ               من ال المكان إلى كذلك نحن نذهب أن قبل قلوبنا لتطمئن إليه يحتاجون عما ويخبرنا ىنا
فيه . )١٧("ذهبوا

المصر األدب اإلقطاعىفىازدهار ىالعهد
ف          مستقلة صغيرة مقاطعات وتأليف الملكية السلطة النحالل كان ـرة    ى  لقد األس ـة نهاي

ف    عميق أثر زوا    ى  السادسة رأوا الذين الفكر ـسؤدد         رجال وال المجد من البالد عليه كانت ما ل
ـائق              بوث ـر الفك رجال أسعفنا وقد والمشاغبات، والفوضى االنحطاط إلى وانحدارها واالتحاد

والسياسية         والمادية النفسية البالد حالة حقيقة عن لنا عصور     .. كشفت أزهى العصر هذا ويعد
ف البالد  ى  األدب تاريخ هذه. كل نب: فمن خيت  تعا–ى  تحذيرات الملك مرى  ليم –كارع  ى  البنه

روحه          وبين الحياة سئم قد إنسان بين برلين   (شجار بمتحف محفوظة ـالح  ى  شكاو–) ورقة الف
المصر(الفصيح األدب ). القديمىانظر
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والحروب الجيش
ف          مطمئنة هادئة الزمن من طويلة فترة مصر بالد ـا     ى  بقيت لوبي فصحراء دارها مقر

لكل    منيعaا سدaا الشرقية            كانت حدودها وراء كانوا الذين واألقوام الغربية، الحدود جهة من غارة
سالمتها        تهديد على كخطر حساب لهم يحسب أعداء      . والجنوبية إليها يأت لم الشمالية وسواحلها

وأهل              الصحراء وبدو المصريين بين قامت األولى والحروب البحر، عباب تمخر أساطيل لهم
ت    والوثائق النوبة ـ        ى  لقبالد ف األسيويين مع المصريين اشتباك على الضوء ـروبى  بعض . ح

القبل الوجه بين المستمرة الحروب على اآلثار البحرىوتدل .ىوالوجه

ـعت                ووtض ـبالد، ال لحماية جيشًا أنشأ من أول هو الثالثة األسرة مؤسس زوسر وكان
الحصون    وأقيمت ثابتة، الملك   ى  وف. حاميات الر" (سنفرو"عهد ـى    ) ابعةاألسرة عل اآلثار تدلنا

ـاء                ببن األجانب غارات من بالده حماية نظام أتم الزنوج، ضد عظيمة حملة من عودته بعد أنه
ف القبلى  قالع ف    . والدلتاى  الوجه فكانت األسطول عن الرابعة   ى  ومعلوماتنا بيت"ومدير  (األسرة
القوم      " األسلحة علية أعاظم بين من ينتخب يذ   . فكان تغيير يطرأ فولم ـسة    ى  كر الخام ـرة األس

فيالق                 كل وكانت العامة، القيادة إمرة تحت كلها فيالق، منها تتألف فرق من مؤلفًا الجيش وكان
العام الجيوش لقائد تخضع . الجيش

المصر       الجيش كان السادسة األسرة عهد ـساكر      ى  ومنذ ع المجندين، فيالق غير يشمل
أمرا        بين من ينتخبون الجيش قواد وكان ـ    مرتزقة، الحرب ـطول األس ـان وك المالك، البيت ىء

البر       الجيش كجنود وليسوا محترفين ببحارة لقب   . مجندينى  مجهزaا ـطول   "ونجد األس ـدير " م

األسطول"و جدaا" رئيس عالية رتب ذوو ضباط . يحملها

ـد                 القائ ـان ك وقد المدنية السلطة عن تمامaا منفصالً كان الجيش أن على النقوش وتدل
ف فاألسرىاألعلى عضوaا الخامسة العظيمىة العشرة . مجلس

الحربية اإلدارة
المحترفين       ضباطه وجماعة الثابت مصر جيش ـام     . كان قي يستلزم وأسطوله وقالعه،

وه     األمور، لتصريف مهمة ملك        ى  إدارة أمير إلى موكولة إدارته كانت وقد األسلحة، أوى  بيت
ع   البعد كل بعيدaا بذلك فكان ملكية أميرة المدنيةلزوج اإلدارة ـسة   ىوف. ن الخام ـرة األس عهد

الجيش      مثل مزدوجaا األسلحة بيت القبل  : أصبح للوجه البحر  ى  بيت للوجه بيت   ى،وآخر ويشمل
يحمل                كان للجيش أعلى قائد كل أن نجد لذلك األشغال، مصلحة وبخاصة مصالح عدة األسلحة
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مجندين،         من مؤلفًا الجيش وكان الفرعون، أشغال مدير نقوش    لقب ـأتون     "ىون"ومن ي ـانوا ك
والمدن الحصون من المجندين . بالعساكر

المرتزقة الجنود جيش
ف   يوجد الموالية      ى  كان الجنود من جيش ـن       " نحس"مصر م ـألف يت الجيش هذا وكان

أيضaا           اللوبيين من المحتمل ومن النوبيين، من أدق بتعبير أو ـود      . الزنوج الجن ـواد ق ـان وك
جنو   يقودون بحراسة           المرتزقة مكلفًا الجيش وكان القتال، ساحة إلى اآلخرين الضباط مثل دهم

ف  . البعوث انقالب أن        ى  ف" األولىبيب"عهد  ى  وحدث ـد ونج الدولة، انحالل بسبب الجيش نظام
يختف      أخذ للجيش العام القائد ف  ى  لقب يبق الذ     ى  ولم المرتزق جيشه إال الفرعون يقوده  ى  يد كان

ال    وكانت القوافل، التمدير ف       ى  بعوث أو البالد خارج إلى الملك يرسلها ـز    ى  كان تجه ـا داخله
ثالثة    نفسه      ) ١(ألغراض للفرعون جنائزية ألغراض تجارية   ) ٢(بعوث ـالت  ) ٣(بعوث حم

. حربية

حامل      من اثنان الملك خدمة اإللهى  وكان ـدنيون      )ىالملك(ى  الخاتم الم ـون الموظف أما
مدير   فكانوا عم  ى  اآلخرون ورؤساء موظف        . المبان أو قاض عادة البعثة يصحب كان أخيرaا

.ىقضائ

ف   يكن الملكين      ى  لم من كل الحكومة الذ   " األولى  بيب"و   "ىشيت"مقدرة التيار توقف ىأن
واالنقسام       االنحالل نحو المصرية البالد يدفع ف   . كان كان أنه ف  ى  والواقع الحكومة ذلكى  قبضة

اإلدارة    حسن جيش الجيش  . العهد حافظ عهد       وقد حتى الحربية وحدته ـانىبيب"على وإذا"ىالث
نص    ف    "ىون"اتخذنا الجيش لحالة ـا         ى  أساسaا aإقطاعي ـشًا جي أصبح فإنه السادسة، األسرة عهد

فرعون لسلطان سند أكبر كانوا المرتزقة ورؤساء . محضaا،

ف اإلهناسىالجيش ىالعهد
ف    مصر حروب ف     ى  كانت اللوبيين ضد القديمة الدولة ـ   ى  عهد الغرب ـشمال ـن  ى  ال م

ف   والنوبيين ف   ى  حدودها، سيناء وبدو ـروب         . الشرقى  الجنوب ح ـن ع ـا بينً ـا اختالفً يختلف
ـوت                الق على للحصول الغارات تشن األخيرة كانت إذ أسيا، غرب كأمم لهم المجاورة الشعوب

األراض   الستغالل تقدمها           ى،أو بسبب وتأديبهم المجاورة القبائل غارات تصد مصر ىفوكانت
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ف           . الحضارة سادت الفوضى لكن الحربية، فنونها نظام وحسن األسلحة من لديها ـصر  ى  وما م
والثامنة السابعة األسرتين . خالل

هراكنبوليس       أسرة البالد أنقذ ـم       ى  ف)ىإهناس(وقد أنه عمل أول فكان الوسطى مصر
المصرية      الحدود بتحصين وقاموا الغزاة لنا   . طردوا ف  "ىسنوه"ويقول ـسكر     عندما مع ـن م ر

األدباء   موليaا قدم    : "الجيش إلى الطريق أسلمت ـى       ى  ثم إل ووصلت الشمال نحو ـدار  "متجهaا ج
ـ        ى  الذ" األمير ف ـة المنظم الجيوش ووجود األسيويين لصد ـسبب      ى  أقيم ب ـان ك ـات المقاطع

الت ف   ى  االضطرابات السنين عشرات ـين        ى  استمرت وب وبينهم أنفسهم األمراء بين البالد داخل
اإلهناس    الفرعو العصر أن والواقع ـة         ى  ن، الحربي والرجولة النشاط مظاهر من مظهر أول هو

فىالت تنمو تدريجيaاىأخذت . البالد

ف القديمةىاألسرة الدولة عهد
كبن          بعضaا بعضها يرث كان اآللهة أن األهرام متون نص    ى  تدل ومن ـاوزير  "البشر ب

ابن ووريثه  "جب  " أنت وِبكره ب" األكبر ـر         يتقرر األكب ـن االب فيه يظهر لألسرة نظامaا صراحة
ف           للرجل المرأة مساواة ونالحظ وفاته بعد والده وارث هو وأن      ى  بأنه ـة، الثالث ـرة األس عهد

بالتساو      والديهم عقار يرثون كانوا ف   ى  األوالد تفرقه غير ـين      ى  من ب يميز أن ودون أنصبتهم
واألنثى يوص  . الذكر الزوج مم   ى  ونجد من بشيء أوالده      لزوجته أحد نصيب غالبaا تفوق تلكاته،

ف    تجلت نسها ـال          ى  واألسرة واألطف واألم األب ـن م تتألف كنت إذ حدودها، ـاك  . أضيق وهن
الفردية فكرة على تدل . إمارات

القوم               عظماء بين معدومaا الزوجات تعدد كان وإن محظيات له كانت الملك أن ويحتمل
الشعب الش   . وعامة الوارثون هم ـدهم         واألوالد وال محل يحلون المتوفى أوالد وكان ىرعيون

نرى    ى  وف. عقاره السادسة إنن" حرخوف"األسرة ـل       ى  يقول تجع بطريقة أخوين بين أفصل لم
والده ميراث من يtحرم ". االبن
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بعروتها األسرة واستمساك الدينية الشعائر
ف     األسرة أن الدالئل متجمعة       ى  تدل متماسكة وحدة تؤلف كانت الشعائر  األصل إلقامة

مستقلة             فردية الشعائر إقامة أصبحت المظهر هذا اختفى ولما البعيد، األكبر للجد ومن. الدينية
ف     ى  الطبيع تطورaا األسرة تفكك يحدث ـ       ى  أن الت الفردية شطر بالتوجه وذلك الدينية، ىالشعائر

ف ق        ى  وجدها الرابعة األسرة لملكات أن فنشاهد والرابعة الثالثة قبور    األسرتين عن منفصلة بوaا
. الملوك

ف األسرة نظام الخامسةىتطور األسرة عهد
ـا                 aجنائزي ـالً دخ عليهم يغدق كان إذ عدة ميزات المقربين كهنته يمنح كان اإلله الملك

ـوفى             المت ـعائر ش ـة إلقام كاف دخلها وضياعaا ومقابر مأتمية لوحات أوالد   .. ويهبهم ـان وك
ف يربون أوىالمقربين مع الملكالقصر . الد

المصر    الوراثة قانون أوالدهماى  يقضى  وكان بين الوالدين ممتلكات ـضياع  .بتقسيم وال
بد                ال إذ العامة، الحقوق وراثة قواعد كذلك خاضعة المقرب لقب يحمل لمن الموهوبة الجنائزية

أس                 يد إلى المقرب وقف انتقال تم لذلك يتجزأ، ال المقرب ووقف المقرب أوالد بين تقسم رتهأن
األكبر ابنه ف. بإدارة أىأما عليها األكبر لالبن يكن فلم األصلية األسرية . سلطانىاألمالك

ـا              ى  وف له ـة حقيقي ـراف أش طبقة يؤلفون للملك المقربون كان الخامسة األسرة عهد
الجنازية           : امتيازاتها األسرة شعائر إقامة وأخذت أيضaا، اآللهة أوقاف يحتكرون المقربون وكان

ذلك          تنظم من الموقوفة الوراثية الضياع حول فشيًئا ـم        –شيًئا رغ ـة فردي الشعائر إقامة بقاء
ـدهم               لوال جنائزيين كهنة كانوا الذين واألوالد الزوجة وكانت واحدة، ضيغة من عليها الصرف

الذ           الجزء بفضل وذلك شعائره مع مشتركة شعائرهم إقامة أن ـه     ى  يرون دخل من إياهم يمنحه
.ىالجنائز

وصية   و نفرست  "لدينا إم ف      " وب الوصية عملت وجهه أمام كتب ـو   ى  وقد وه حضرته
اآلتية           العبارة الشهود فوق كبير بخط نقشت وكذلك الحياة، قيد ف: "على ـهود   ى  كُتبت ش حضرة

بيده   ودونت الت  " كثيرين الوثائق أعظم من الوصية هذه ـرة  ىوتعتبر األس عهد من إلينا وصلت
فه علىىالخامسة ببعضتدلنا بعضهم أفرادها . عالقة
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ف الشرع          ى  أما الحق لالبن إذ شرعية وحدة تؤلف األسرة فكانت السادسة ىفى  األسرة
حق              الزوجية صفتها لها وتخول زوجها لسلطان خاضعة والزوجة األسرة، ثروة على اإلشراف

ف ف      ى  االشتراك يكن لم مما زوجها شعائر ف   ى  إقامة عليه الحصول ـ   ى  مقدورها األس ـد رةعه
بوصة   إال ـزداد               . الخامسة ي ـا وأحيانً ـا أحيانً يtقسم فكان جيل إلى جيل من يتغير كان واإلرث

جديدة ضياع . بإضافة

ـد               بع عليها يعطف الرجل وأصبح غير، ال القانون بحكم البيت سيدة المرأة وأصبحت
فكان         قبل من أكثر حقوقها، سلبها ـا       "ىت"أن زوجه بها المشغوف بالزوجة زوجته ـا   .يلقب أم

ف          نجد لم إذ شرعيات، زوجات يكن فلم الحريم ـماء        ى  نساء أس وال ـات محظي ـماء أس القبور
وال                 ـرعيين ش يكونوا لم أوالدهن ألن األسر؛ من جزءaا يؤلفن لم أنهن والحقيقة قط، أوالدهن

أمهاتهم إلى إال . ينسبون

ف األسرة مركز السادسةىتطور األسرة عهد
تحت      وتجمعت األسرة ـدة    تطورت الوح نحو التطور هذا صار وقد واحد، فرد سلطان

ف           الكمال قمة إلى وصل حتى األيام مر على يزداد السادسة  ى  األسرية األسرة ـبح  . عهد وأص
وإناث         ذكور من األسرة أمالك على األمين األكبر قضية   . االبن حتب"ومن أن   " سبك ـستنتج ن

شرع     سلطان له أصبح تعيين      ىالزوج مجرد إذ زوجته إلدارة    ى  وصعلى أوالدها وعلى عليها
التشريع               التطور أن شك وال حياته، مدة أمالكه على المسيطر كان أنه منها يفهم كانى  أمالكه

ف   الوحيد ـ            ى  السبب ف األمن استتباب عدم إن بل منها، وحدة وتكوين األسرة أعضاء ىتماسك
الت          العوامل من كان واأليتام األرامل لحماية والحاجة العصر أواصر    ىهذا تقوية على ساعدت

أ      أمام وتضامنهم أفرادها وتماسك ـة       ى  األسرة اجتماعي وحدة األسرة وأصبحت يهددهم، خطر
األب   سيطرة األنثى    . تحت على الذكر تفضيل يدون       . ويالحظ أن قبل نسبه يدون المتوفى وكان

يكتب      بأن نفسه المح"ترجمة وا      ى  إنه عقارها على واألمين ونسلها، أسرته الذلذكرى ىلكاهن
شعائرها ". يقيم

ـن        له كان والبنات أسرية أصبحت مستقلة فردية كانت أن فبعد أيضaا الملكية وتطورت
ف   اإلرث زوجها           ى  حق شئونها يدير ولكن الموقوفة غير األمالك أيضaا وترث الموقوف، العقار

ابنها ف    . أو الخاصة األمالك تدخل ـ       ى  وال معظ أن الظن على ويغلب األسرة، ـار   عقار العق م
الحل           أن على الكشف دل إذ المرأة إلى يئول كان ـار        ى  المنقول واألحج ـذهب ال ـن م ـة الثمين

الرجل مع وجودها من أكثر اإلناث مع عادة توجد كانت . الكريمة
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الروح     ى  وف كهنة رئيس الوهم     "ىفيف"مقبرة الباب على مثالً ـن    ى  نجد م ـ"كالً "ىفيف
حرس"وزوجته   قربان  " حتب مائدة ـا  أمام بنته األم خل ورسم األكبر ابنه األب خلف رسم وقد

ولألم       لألب قربانًا يقدم منهما وكل رسما    . الكبرى والبنت فاالبن واحد بحجم زوج كل رسم وقد
واحد بحجم رسما والزوجة والزوج . متساويين

ـن               ع يولدون الذين واألوالد األسرة من جزءaا يؤلفون ال المحظيات أوالد أن ويالحظ
شرعطريق   أ  ى  غير لهم فى  ليس والدهم  ى  حق أمك ف    . وراثة األسرة أفراد دفن ـرة  ى  أما مقب

جيلين      من إال يحدث فلم تمثل          . واحدة كانت والزوجة وفاته، عند األب محل األكبر االبن ويحل
ف   زوجها وف   ى  بحجم الرسمية، المناظر ف  ى  غير القديمة حريم   " رعى  مر"مقبرة  ى  الدولة له كن

حريم     غرار الشرف،            على لقب تحمل واحدة إال بينهن من وليس شرعيات، زوجات من الملك
زوجها بجانبها مtثَّلت بأنه امتازت . وقد

ف ف          ى  إنه كانا اللذين واألم لألب عظيمة مكانة تحفظ كانت الدولة األحيان  ى  عهد أغلب
بن           . معروفين مرتبطة كانت سواء حد على كلها الشعائر وإقامة والبنوة الوراثة ف  إن األب ىسل

ف      كان وإن القديمة، الدولة قبر   ى  عهد والسبب        "ىبحر"نقوش وزوجته أمه جهة من نسبة أظهر
أن     ى  ف هو ظاهر ف        "ىبجر"ذلك عريقًا واحدaا جدaا إال له يكن وهو   ى  لم أمه  " أحمس"النسب والد

أكثر        وال أقل ال به للفخر إليه ب       . فانتسب لهذا عالقة ال أن المدقق للفاحص أو   ويبدو ـة األموم
وظروفه مالبساته أمر فلكل األم، جهة من . البنوة

 * * *
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الثالث الجزء تمهيد
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ف    مجيدة صفحات المنقب معول لنا ـة   حياىأبان والديني ـة والزراعي االجتماعية القوم ة
ف ف     ى  والصناعية به نحظ لم الفترة آخرى  هذه رسائل    . عصر قرأنا ـت  "وإذا نخ ـدنا  " حقا وج

المصر       الفالح حياة عن حية صورة مقبرة      .ىأمامنا محتويات فحصنا رع"وإذا ـدنا  " مكت وج
صن           من مظاهرها بكل االجتماعية القوم حياة فهيا نقرأ مجيدة ـئون     صفحة وش ونجارة وفن اعة

ف       مرة ألول ونعرف واقتصادية، وزراعية ـ     ى  منزلية ف الكالب قيمة العالم ـروب  ى  تاريخ الح
الذ تلعبهى  والدور وه    . كانت عشرة، الثانية األسرة ـذهب   ى  أما ال ـصر ـدة    ى  الع الخال ـصر لم

الحوادث . فمسلسلة

ـة              اجتماعي ثورة بأول القديمة الدولة سقوط بعد مصر شعب قام ـاء    لقد األغني ـى عل
لإلنسانية              انتصار أول سجل وبذلك أراد، ما فنال والدينية االجتماعية بالعدالة وطالب والملوك،

الغاشمين         ى  ف الحكام وبين بينه والمساواة الشخصية الحرية لنيل النضال إلى   . ميدان أفضى مما
ف ح         ى  مساواته بفضل عشرة الثانية األسرة تأسست وقد بالملوك، اآلخرة ـر    عالم يظه عادل اكم

نوبية          أم من بل شعبية أسرة من ـدم           )سودانية(أنه التق ـو نح ـعة واس ـى بخط البالد فسارت ،
ف        ى،والفنى  والصناعى  التجار المظفرة الفتوح وبدأت عظيمaا ازدهارaا األدب الشمالى  وازدهر

ـى                عل سلطانها امتد أن تلبث لم عظيمة إمبراطورية بتأسيس إيذانًا ذلك فكان ـل  والجنوب، ك
ف    المتمدن العالم الت     ى  أرجاء الثقافة أن كما الحديثة، ف  ى  الدولة البالد كانت   ى  عمت العصر هذا

نفسها    المصرية التربة المصر. وليدة ـا       ى  والتفكير وديانته ـناعاتها وص وفنونها فآدابها ذاته،
مصر أصل إلى بأعراقها تضرب حكمها ونظم حياتها . بحتىوطرق

مصر      بين العالقة ف  وتوثقت النوبة الوسطى"عهد  ى  وبالد الفتوح   " الدولة وصلت حتى
يد          ى  المصرية   على الثالث الشالل بعد ما إلى الجهة الثالث"هذه ـيم  " سنوسرت العظ .. الفاتح

ف         اآلخرة، عالم عن جاء بما العصر هذا التوابيتى  وامتاز ـشتغلين     . متون الم معظم يلتفت ولم
الذ     الكتاب هذا إلى الطريقتينك"أسموه  ى  باآلثار ـايت  " تاب بعن خصصته ـشبه   ىولقد ال ـه ألوج

الت     الخرافات وبين بينه فى  الكبيرة ـشف        ى  نقرؤها يك وألنه والنار، الجنة عن القصصية الكتب
النواح    من ناحية ـذ          ى  عن ال اآلخرة، عالم عن الفلسفية تصوراتهم ويtبين القوم عند الى  العقلية

صالحaا وعمل آمن من إال فيه . يفوز
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: ةمقدم
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عشرة الحادية األسرة
الذى  ف حكام     ى  العهد أسرة فيه المدنية" (هيراكليوبوليس"نجحت اغتصابى  ف) إهناسيا

ملوك      آخر من ف     " منف"السلطة أخرى أسرة هناك كانت ـرع    ى  الضعفاء، وتترع تنمو الصعيد
التى  ف عليى  مقاطعتها يطلق اسمكان الحالية" (واست"ها ـمة  ). األقصر عاص ـت"وكانت " واس

أ" إيون"تسمى   شمس(ى  الجنوبية بلدة     ) عين اآلن وموقعها ـه  . الحالية" أرمنت"الجنوبية، واإلل
الحرب" (منتو" ف) إله يذكر كان ولكن المقاطعة، إله اإللهىهو األماكن ـر"هذه ـذلك  " أوزي وك

الت   ى  الذ" مين"اإلله   بعضو يمثل منتشرaاكان اإلله      . ذكير بذكر قط نسمع ـام   " آمون"ولم ع حتى
. م. ق٢١٤٠

الت   الرواية ورقة    ى  وحسب مؤلف ف     "تورين"يرويها القديمة الدولة انتهت فقد ـام  ى  ، ع
ـراء               . ق٢٢٤٢ أم ساللة جد أن على الشواهد كل وتدل الوسطى، الدولة بداية تاريخ وهو م،

ملو     " طيبة" بعد فيما أصبحوا الذين يسمى     وهم كان فيها ـاص     " أنتف"كًا للخ معروفًا أميرaا وكان
أن     لدرجة الثالث"والعام ف        ى  الذ" تحتمس بنى عام ثمانمائة بعد مصر عرش على معبدهى  خله

جدرانها               على نقشه اسم أول وكان عليها، أسماءهم ونقش ألجداده خاصة حفالت قاعة بالكرنك
هو    عشرة الحادية ال  : لألسرة واألمير كشف   " أنتف"ى  وراثالحاكم ـت"وقد ـة    " مري لوح ـن ع

األمير   لهذا الدينية     . جنائزية الصيغة بعد عليها نقش ـوراث  : وقد ال ـيم    ى  األمير العظ ـاكم والح
). طيبة" (واست"لمقاطعة

م. ق٢١٤٠–٢١٤٣أنتفىسهرتاو
تاو"ويعتبر   تتألف         ى  ف" أنتفى  سهر الذين الستة األمراء من األول األمير التاريخ نظر

بما                عشرة الثانية األسرة مجيء قبل البالد نصف حكموا الذين وهم عشرة الحادية األسرة منهم
من    أ  ١٤٣يقرب سنة    ى  سنة نحو سنة    . ق٢١٤٣منذ إلى حاكم    . م. ق٢٠٠٠م أول كان وقد

طغراء   ى  طيب داخل اسمه الذ   . كتب للفرعون مناهضaا ـ    ى  وكان ف البالد يحكم ـيا  "ى  كان أهناس
الفترةىف" فمن"و" المدينة . تلك
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عنخ حوال. واح م. ق٢٠٩٠–٢١٤٠ىأنتف
أبناء       أحد أنه شك ـر            "ىسهرتاو"وال عث ـد وق واحدة لوحة إال مخلفاته من يترك ولم

ف   ١٨٦٠عام  " مريت"عليها   تركها مهشم  ى  ولكنها ومعظمها العظيم    . مكانها الموظف لوحة أما
ن       ى  الذ"ىتت" أن يمكن ما ففيها الملك هذا فعاصر ـافة      ى  ستشفه باإلض العصر وهذا الملك هذا

تخص أشياء . نفسه"ىتت"إلى

ف     لمليكه إخالصه عن طيبة   ى  ويتحدث المدفونة    ى  أ–مقاطعة العرابة إلى الفنتين -من

قائالً   نفسه ألنن      : "وعن عقابaا، عليه استحق تقصيرaا أحدث حقيقية     ى  لم ثقة موضع حازمaا؛ كنت
سيد ف   ى،عند غاية ف   ى  وحاكمaا األخالق هادئ الشر       ى  العقل وراء البحث أتعود ولم سيدة، بيت

وإنن   ى  الذ الرجال، تكره ـ        ى  يسببه ف محبوبة وشخصية الشر ويكره الخير يحب ـت  ى  إنسان بي
شكاية،                 تحقيق مثل عمالً وtلّيت وإذا سيده، إرادة حسب واجب كل ينفذ أن تعود وإنسان سيدها،

ف     إنسان ملتمس فحص عاد  ى  أو كنت آخذ          حاجة ولم ثراء، من أوتيته لما متغطرسaا أكن ولم الً،
أنه أن ألجل اختالسaا ". عمالًىشيًئا

الت        "ىثن"ويحدثنا   الخفية الثمينة األشياء على المشرف كان فى  بأنه ـذا  ى  كانت ه حيازة
الذ    هو وأنه الذ   ى  الملك، المكان يعلم ـأن    ى  كان ب ـذلك وك به، الملك بثقة يشعر مما فيه أخفيت

فالمل ف          ى  ك الحال اضطراب على يدل مما الخاص الثمين متاعه على ـذلك  . البالدى  خوف وك
ـى               "ىتت"يحدثنا   عل ـبهم ليحاس بنفسه يقوم كان الملك وأن ضرائب، يدفعون كانوا العظماء بأن

ف          بأنه أيضaا ونعرف األوامر، منهم واحد خالف إذا ـال        ى  ذلك رج ـام ق ـطى الوس الدولة عهد
بالع   يطالبون المقاطعات     اإلصالح ثورة عن وتحدث االجتماعية، ـر     . دالة حف عن أيضaا وتحدث

ف مقاطعته لسكان رعايته عن تكلم ثم قاحلة كلها البالد كانت عندما القحطىترع . وقت
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ـة                 المقاطع ـام حك ـد أح ـدثنا ويح والعصيان، الفوضى فيها انتشرت فقد الشمال مقاطعات أما
األرنب   (المتأخرين   ف  الخامسة–مقاطعة القبلى  عشرة قد    "ىنحر"وهو   )ىالوجه العصيان بأن

الثورة      قيام قبل فيقول          ى  حث شهامته عن ويحدثنا المقاطعة حكام تبجح على يدل مما : الجنوب

القو   " من الضعيف بيت   ى،خلصت من ـزال        ى  وجعلت لن ـا يوم ـوف الخ أصابهم لمن ". حصنًا

ويدعى        القوم كبار أحد لنا تحت"ويصف ف  " تحوت دوره ـ   ى  عن الت المدينة ـا    ى  إنقاذ به ـان ك
ف: "فيقول حصنًا شا"ىوكنت منه" شديت الناس ترتعد إنسانًا وكنت الناس، كل إليه ". يأوى

الت           الجهات يغزو الفزع كان ودعة أمن من أسيوط عليه كانت ما ـىوبقدر ـى  ىف أعل
العصاة تأديب استوجب مما . النيل

نفر تب نب . م. ق٢٠٨٨-٢٠٩١أنتف. نخت

تتويجه         بعد قصيرة مدة إال العشر على يمكث ف  . لم دفنه ف  "جبانة  ى  وتم الغربية ىطيبة
ابنه ومقبرة والده مقبرة ". مكان

. م. ق٢٠٧٠–٢٠٨٨منتوحتب.ىتاو. أب–سعنخ

ف    الرابع ترتيبه تورين   ى  كان الفرعون     ى  وف–ورقة كان الوقت ـا. واح"نفس . رع. ك

ي    "ىخيت بوليس هيراكليو فملك ـة          . السنى  تقدم طائف ليكتب جانبaا يتنحى أن نفسه على أخذ وقد
الت     الحياة وتجارب التعاليم ابنه   ى  من بها لينتفع أن      ". كارعى  مر. "مارسها ـه رأي من كان وقد

من             النازحين األجانب أحد من إال ببالده يحيق ال األعظم مثل     " أسيا"الخطر يستحق ال ثم ومن
الت ال  ى  العناية إلى األسيويين   تتوجه أولئك لنزح ـرك        . شمال يت أن على ابنه يحض نراه ولذلك

ربوع              ) طيبة( على مخيمaا السلم فأصبح نكراء هزيمة بها الحق أن بعد وبخاصة طريقها تسلك
تصديقه      . البالد عدم إلى يدعو ما لدينا البنه. وليس ـذ     : "ويقول ال الجنوب مهانة على ىحافظ
بالهدايا  ى  يأت محمالً يأتوطا.. إليك ـار            ى  لما بآث ـا تلفً ـدث تح ـال ف عائق دون الجرانيت إليك

طرة      محاجر من أحجارك واقطع ف      .. اآلخرين، الصعيد جهة من تخومك كانت ـر  ى  وإذا خط
ف              لصد�هم حصونًا تقيم أن عليك ويجب بالحزام يتمنطقون الذين البدو جهة من ـصر  ى  كذلك م

من       ". السفلى خاتمaا إال لمنتوحتب آثار على نعثر ـاثم          ولم ج ـل عج شكل على يتيت ستا حجر
األرض . على
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حزت بعد(نتر منتوحتب) وفيما رع حبت )ىالثان(نب

م. ق٢٠١٩–٢٠٧٠
ف ـ            ى  ظل ف ـعة واس تكن لم أمالكه أن ويظهر عامaا، وخمسين واحد ـستهل  ى  الحكم م

فقد        قد كان والده ألن أمراء      . والعرابة" كينة"حكمه؛ أمالك من كانتا ـده   منذ  " طيبة"وقد ج ايام
عنخ"األكبر   الت      "واح الحروب عن شيًئا نعرف وال ـلطان       ى  ، س على األخير القضاء إلى أدت
بوليس"ملوك   مض" هيراكليو البالد       ١٨٠ى  بعد عرش على تربعهم بداية من متحفى  وف. سنة

ف      عليها عtثر لوحة توجد أب"ى  القاهرة عليها   " النجاى  ذراع حزت  "نقش نتر ـه   " حور الوج ملك
البحرىالقبل منتوحتب"ىوالوجه رع حبت ". نب

الستة      لزوجاته أقام ستة) ساره–مايت   –عاشيت   –كمسيت   –كاويت   –هنهنب(وقد
ف وكانت           . صفى  هياكل هياكل، ثالثة مجموعة كل مجموعتين من تتألف كانت الهياكل وهذه

الفريدة           الملكية المحظية لقب لنفسها تنتحل األميرات هؤالء من أميرة ـب     كل تلق كانت وكذلك ،
اإلله      بكاهنة منهم ـل،        " حتحور"وكانت  ". حتحور"كل الجب إلهة الحسن وإلهة الغرب بإلهة تلقب

إظهار    أم          " حتحور"وكان قبل من كانت كما للملك اإللهية األم فى  الت" حور"بصفتها ىأرضعته
الدلتا إيزيسىأ(مناقع اإلله تمثل ). أنها

الت   والرسوم ف    وجدتى  والمناظر وجدنا ما ـة        ى  تشبه القديم ـة الدول ـابر مق ـدران ج
المصر     ينقله كان مما ـة           ى  ومعابدها ديني صيغ إلى باإلضافة قبره، إلى الدنيا الحياة مناظر من
المتوفى     ألقاب بعض أو الت. وأدعية الت     ى  والبقرات والخيرات سائغًا، لبنًا تدر أن   ى  كنت ـد يtعتق

ف    بها ستتمتع اآلخرةى  األميرة الخشب  .الحياة الحجر   ى  الذى  والتابوت التابوت داخل فإنى  وجد
ـة                 الالزم الدينية والصيغ التعاويذ قوائم هناك السحر، بعالم خاصaا كان الزينة من عليه رسم ما

الت        والشراك األخطار من تفلت حتى المتوفى ف  ى  لروح لها السفلى  نصبت مقبرةى  وف.ىالعالم
ف مهمة مصرية وثيقة هناك الجنائزيةالعادىعاشت . ات
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وطيبة بوليس هيراكليو بين الحروب نهاية
ـنة               س ـت كان وهيراكليوبوليس طيبة بين الحروب ختام أن على األحوال قرائن وتدل

ـم             . م. ق٢٠٦١ ض أمراء استطاع منذ القتال سير عن مباشرة صريحة معلومات لدينا وليس
ملكهم" طينة"مقاطعة   الهج     " إلى قبل شيًئا نعلم ال الذ  ولذلك العام به   ى  وم ـان" منتوحتب"قام ىالث

الذ الهجوم سلطانهىوهو تحت وجعلها كلها البالد توحيد إلى . أدى

ف الكالب : الحروبىاستعمال

الكلب    ـرب،             ى  كان الح ـون فن على يدرب كان كما أليفًا حيوانًا كعادته القديمة مصر
الكلب         فإن كلب، مقود بيده منهم وكل الرماة الجنود ـ  ومناظر ف ـيده س يساعد ـة  ىكان الموقع

مهاجمته      أو العدو أثر القتفاء فاصلة         . فيستخدم مقنعة بطريقة نفسر أن لنا يخول االستنتاج وهذا
الكالب وجود السلوفية. سبب الكالب فصيلة ف–من اإلقطاعىبكثرة العهد . األولىلوحات

النوبيين الجنود : لوحة

األسيوية    " تحنو"فلوحة   اللوحات ـا       ى  التتمثل وأفراده ـصة الخال المحبة روح تسودها
النوبيين من جنود . كلهم

ف الحربية العصرىالحياة : هذا

ف   يوجد ف       ى  كان يعملون النوبيين من بأكملها أسر العصر ـصر  ى  هذا الم ى  الجيش ى
الت              اللوحة على صورهم أوضاع به نقطت ما واإلخاء الود من وبينهم الجنوبية مثلواى  المملكة

.عليها

والجنوب الشمال بين الحروب : استمرار

مباشرة               السالح وضعت قد تكن لم صر أن نستنبط اللوحات على الموجودة النقوش من
سمى أن رع"بعد حبت الرنان" نب القطرين"باللقب " موحد
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سد بعيد :االحتفال

الثالثينى  أ( وه       ) عيد أخرى ضخمة مقبرة بنحت ابتدأ االحتفال اى  وبعد آلنالمعروفة
الحصان ـة               . بباب أربع من تقرب مدة األنظار عن بعيدaا القدر هذا يبقى أن األقدار شاءت وقد

حديثًا       عنه كشف أن إلى سنة ف   . آالف لوحة وجدت بعد     ى  وادى  وقد على الرجال كيلو  ٣٥شط
جنوب ". إدفو"مترaا

أق        ى  الذى  الثان" منتوحتب"والملك   على البالد حكم قد تعريف إلى يحتاج نحو   ال تقدير ل
ف      ٥١ حكم أطول حكمه ويعد األسرةى  عامaا، ثانية   ى  وف. هذه القطران توحد ـدت  . عهده، ووج

ـو              ه شخصية أهم ولكن المطهر، الكاهن مثل معه ألشخاص صور رع"عدة ـت ـدير  " مك م
العظيمة الستة الملك. المحاكم بالط بين قبره على عtثر كارع(وقد الثالث) (سمنخ ). منتوحتب

شط فزوار عشرةىالرجال الثامنة األسرة : عهد

زوار     كان الرجال"إذا اإلقطاعى  ف" شط ـ     ى  العصر ف أندر كانوا فإنهم ـد  ى  قليلين عه
ف       العظيم النشاط رغم عشرة الثامنة الرمل  ى  األسرة الحجر ـ   ى  محاجر الت والنقوش ىالعظيمة،

ف   كلها الرجال(ى  وادى  لدينا تسجي  ) شط نعتبرها فال النهر، عن ـل   بعيدة ب ـة، نهري لرحالت الً
نقوش     تفسير الرجال(يمكن بالملك   ) شط ـة        " منتوحتب"الخاصة قافل ـسجل ت ـا بأنه ـيته وحاش

كالت بها   ى  صحراوية القديمة  ى  ف"ىسبن"و  " نختى  بيب"و  " حرخوف"قام الدولة ال   . عهد ـا ومم
ف    أنه فيه الملك     ى  نزاع هذا حكم األراض  ى  ف–أوائل ضرب –نب  "عهد  ى  ف.. األجنبيةى  سنة

الملك    –" رع–حبت   حتب"قام و      " منتو الشالل بين بنفسه ف  " كلبشة"بحملة جاء نقوشىحسبما
المصر" ثيهامو"نقشهاىالت" دهميت" الجيش رجال ضمن العصرىفىوكان . ذلك

الثان منتوحتب الملك عهد من آثار :ىبعض

الت   الرحلة إلى      ى  وبعد الفرعون هذا بها الرجال"قام أتى"شط ـك       ، المل ـاتم خ ـل حام
خيت   الخزانة يدعى     ى،ورئيس موظف الملك     " ماعت"وأتى مالية مدير عدة   "ىبيب"وأتى وهناك

الفرعون هذا عصر عن جنائزية يدعى. لوحات لموظف لوحتان . "ىخيت"وتوجد

ف الفرعون هذا :طودىمبان

أقل             على تاريخه يرجع الجرانيت من وعtمده اللبن من صغير معبد هناك ـدير   كان تق
تولى       فلما الخامسة، األسرة رع  "إلى حبت لإلله       " نب المتهدم المعبد هذا بناء وعلى". منتو"أعاد

اإلله          أمام واقفًا الفرعون تمثل مناظر المعبد ـت    " ساتت"واإللهة  " منتو"جدران نخب ـة اإلله " ثم
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ربة     نبت ف  ". سايس"واإللهة منظر الذ    ى  وأهم هو الصغير المعبد فيهى  هذا ـت   "يظهر حب نب
األناقة" رع من الثالثة قربانًا) أنتفىأ(وأجداده المحل) يقدمون ". منتو"ىلإلله

ف : طيبةىآثاره

لإلله     معبد لإلله   " منتو"بنى ف   " أوزير"ومعبد آثار ترك البالص(بلده  ى  كما ـ) دير ىوف
المدفونة . العرابة

الجنائز المعبد البحريىإقامة بالدير
الملك    حب"شرع رعنب ف   " ت األرضين توحيد الجنائز  ى  قبل معبده ـى  بناء ـفح  ى  ف س

ف   الواقعة ف  . الغربية" طيبة"ى  الصخور كان ف   ى  وقد يتسع أن ـم     ى  عزمه أعظ ـون ليك عمارته
ف                  أقام يكن لم عليها واالستيالء للدلتا فتحه وقت إلى أنه غير أسرته من واحد ببنائه قام ىمعبد

عظيمaا      جدارaا إال المعبد هذا الت         بناء الستة المقابر فوق محاريب ستة وشيَّد درهته نحتتى  أمام
ف         أساسية تغييرات أحدث الدلتا فتح بعد ولكنه لم      ى  لنسائه، التغييرات وهذه المعبد، هذا تصميم

حكمه      من التالية عامaا األربعين مدة معينها ف. ينقطع وجدناه ـدل  " أبوت"ورقةىوقد ي ـا aاقتباس
الملك      هزم أن ح"على منتوحتب    نب الشمس بن رع ـال  " (جسر"ى  فى  الذ" بت الع ىأى  المكان

سليمaا) الجبانة اللورد    . وجد قام بين         " دفرين"وقد من إن ويقال المكان، هذا من بالقرب بحفائر
الت للملك    ى  فى  القطع تمثال رع  "مجموعته حبت الت   " نب المهمة النقط األنظارى  تسترعى  ومن

أمون       بقارب االحتفال مرور ـ      أن ف الهرم وجود يعرقله كان ـد      ى  المقدس العم ـة قاع ـط وس
أ  . المسقوفة بعد ـسلم             ى  وفيما ت ـدما عن ـه اإلل لحج النظام عشرة الثانية األسرة وضعت عندما

البحر       الدير كان الحكم مقاليد األول ـان       ى  أمنمحات ك وقد االحتفال، لهذا ـات"مسرحaا " أمنمح

ول      المعبد، هذا بتصميم عميقًا تأثرaا ف    متأثرaا هرمه أن نجد رصيف     ى  ذلك على وضع قد اللشت
الت األصلية فىمقصورته اللبن من صغير مبنى عن عبارة الشرقىكانت الهرم جانب .ىأسفل

الحصان               باب مدخل نحت وشرقًا جنوبaا أمتار عد�ة بعد فعلى الفرعون، هذا ضريح أما
يؤد        تصميمه كان وقد األرض تحت ممر الهرم     ى  وله تحت حجرة مسافة   إلى مترaا  ١٤٠على

الغرب نحو      . نحو المعبد داخل وجد ـد          ٢٣وقد بع صنعها تم قد يكن لم ثالثة منها ـن  . مدفنًا م
أيضaا لنساء كانت الباقية المدافن أن ويحتمل لنساء عشر واثنا رجال أربعة . بينها
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األميرة ": نفرو"مقبرة

األمير     عن الردهة   ى  الذ" أنتف"وفضالً خارج مدفونًا ـضو      كان ع يوجد كان الشمالية
ف        قبره حفر قد المالكة األسرة من أ     ى  آخر يقام أن قبل الشمالية ـدران    ى  الصخرة الج من جدار

وهو      اللبن من ـسماة          " األميرة"المصنوعة الم الملك زوج جسده، من الملك بنات ـرو"أكبر " نف

الملك      "أعج"وضعتها  ى  الت بنت تكن فلم تاو  "، أب حبت   "وشقيقة   "ىسغنج ـل   " رعنب ب وحسب
اللصوص من سقط الخرز من منفرد خيط على عثر وكذلك أيضaا، األخير هذا . وتزوجت

أردو"لوحة ": خنوم

الملكة       مكتبة أمين كان أنه اللوحة هذه صاحب كايت"يشير ـن  ىالت" نفرو ع ورثتها قد
األد           .. أمها وقيمتها المصرية المرأة عن جديدaا كشفًا تعتبر اللوحة هذه إن ـ  حق؟ ف ـذا  ى  بية ه

الذ ـد       ى  العصر جدي عهد إلى والدعاية جهة من األلفاظ بتنسيق فيه يتسابقون الكتاب بدأ قد كان
ف                أسهمت قد المرأة إن بحق نقول أن يمكننا وبذلك أخرى، جهة من االجتماعية العدالة ىقوامه

الت         العمد من ذلك من أكثر بل النهضة لبحث     ى  هذه بتسهيل وذلك النهضة عليها ـاب   قامت للكُتّ
. االجتماعيين

األشراف : مقابر

الت   الحفائر واد    ى  وتدل أن على حديثًا البحرى  عtملت ـراف     ى  الدير أش بين مقسمaا كان
ف         منحوتة عدة مقابر من يحتويه بما العصر الوزير    . الصخرى  هذا مقبرة وغيره  "ىداج"فهناك

خشبية تماثيل وهناك النبالء .من
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ف العصرىالتحنيط هذا
ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

الوزير      تحنيط حجرة ـشارة          "ىإب"من ون ـة، عطري ـوت وزي وعقاقير منسوجات نجد
ـ                 ف ذلك كل استحضر وقد الجسم، لتحنيط عادة إليه يحتاج ما تفوق عديدة الفخار من ىوأوان

الذ     لليوم استعدادaا الحجرة وج      ى  هذه أنه ذلك إلى يضاف فيه، ـن      سيحنط م ـسلة مغ كذلك ددت
وه أقدام أربعة وعرضها أقدام سبعة طولها الحديثةىفىالخشب المشرحة تشبه . شكلها

ـستطيع                ي ومهارته مقدرته عنه وتعجز به القيام المحنط على يسعر ما أن يعتقد وكان
ـ    ف ـساحر لل يمكن كان فمثالً السحرية، التعاويذ من لديهم بما تحقيقه يدركوا أن ـذا  ىالكهنة ه

ـصورة                 ال ـى إل فتتقلب خاصة تعاويذ عليها ويقرأ الشمع من سحرية مومياء يصنع أن العصر
الت ـ        ى  الحقيقية ه الشمع من المصنوعة الصغيرة التماثيل وتعتبر ـل    ى  تمثلها، لتماثي ـسابقة ال

الت ـا               ى  المجاوبين أم ـسه، نف المتوفى لتمثل تصنع كانت األولى أن فارق مع بعد فيما انتشرت
فكان لإلله            الثانية الشريف على المفروض بالعمل يقومون كانوا الذين خد�امه لتمثل ـر"ت " أوزي

سم   ى  ف ولذلك اآلخرة، منها   ى  عالم ف    " مجاوبaا"لك سيده محل يحل عليه    ى  ألنه فرض بما القيام
الت األعمال جثمانيةىمن ومتاعب عناء إلى . تحتاج

المتوفى مع يوضع : ما

الت   القرابين توضعى  أما تحتو  ى  فكانت فكانت وضلوع    ى  المقابر وأفخاذ رؤوس على
ف       توضع كانت وكذلك البقر لحم ـ        ى  من ف بالمؤن آتيات القربان حامالت لنساء نماذج ىالمقبرة

ف            الروح يحبس ال حتى بسياحاته المتوفى ليقوم قوارب تعد كنت وكان   ى  سالت، طويالً، القبر
الطويالن    والسهم القوس عل  . يوجد يعثر ـداف         وأحيانًا المج ـل مث مسطحه الخشب من دمية ى

الشعر لتمثل خيطان على الطين من مستديرة نقط . وعليها

حقيق       وأزميل آالت نماذج على عtثر خطأً  ى  وقد حجَّار ـة    . تركه الخاص األدوات ومن
الت ف  ى  بالرجال عليها ـكال           ى  عtثر وأش ـادرة ن ـارين جع وكذلك والورق، المحبرة المقابر هذه

لألختام ـسحرية              أ. أخرى ال ـصا الع هيئة على صاجات على منها عثرنا فقد النساء أدوات ما
البحر فرس أسنان من . نحتت
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ـال               األطف ـة محارب ـى عل جبلوا الذين الشياطين لتطرد خرافية حيوانات على عثر . وكذلك

للزنية                وصناديق مرايا ووجدت الخشب من معمولة نعال نماذج أو الجلد من مصنوعة نعال ووtجدت
وأوانوالعط الرأسىور ووسادات عطورaا. الكحل لتكون تطحن كانت عطرية أخشاب . وهناك
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كارع سعنخ الثالث–الملك م. ق٢٠٠٧–٢٠١٩منتوحتب
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

األمير     عاش أوالد   " أنتف"لقد رع  "بكر حبت ـاه        " نب واف ـم ث الكهولة سن جاوز حتى
المح يtدعى          القدر له ألخ الملك آل ولذلك والده، قبل اشترك   " منتوحتب"توم هذا" منتوحتب"وقد

الت  ى  ف والغزوات ملوك     ى  الحروب على والده بوليس"شنَّها ف  " هيراكليو نشاهد ـن  ى  إذ م منظر
البحر    الدير معبد ـك         ى  مناظر المل ابن بوصفه مباشرة، والده خلف ـت"مرسومaا ـ" منتوحب ىف

وي الحربية وقوسaامالبسه بلطة . حمل

نفسه              مسميaا الملك وأسلوب المعتادة الفرعونية األلقاب تقلد والده وفاة إثر خور"وعلى
تاو– اإللهتين    ى  الذ" إف–ى  سعنخ وصاحب تَحييzان َأرضيzِه تاو" "يجعل حور  " إفىسعنخ و،

القبل  ) السالم" (حتب"ى  الذهب الوجه ـارع     ى،والبحرى  ملك ك ـذ(سعنخ روح    ى  ال ـل رعيجع
الشمس    )تعيش ابن ـ        ى  وف" منتوحتب"، ف فنجده الصيت ذائع اسمه كان التالية ـوش  ى  القرون نق

يسمى    كارع       "الكرنك سمنخ القربان وسيد األرضين، رب الطيب هذه   . المبرأ" اإلله ذكرت وقد
اسم      ذكر بعد حبت   "التسمية لوحة       . مباشرة) رع–نب على كذلك اسمه ظهر ىالت"ىيتيز"وقد

عليها وف  ى  فعثر بسقارة، ـد          " تورين"ورقة  ى  مقبرته وق ـنة س عشرة اثنى حكم أنه عنه نص
ـورات                والث بالعصيان الطافحة األولى السنين على انقضى قد كان إذ وهدوء سالم أعوام كانت

حكم    رع  (من حبت به        ) نب استمتع واستقرار سكينة عهد وخلفها كارع"جيل، ـا  " سعنخ حينم
يناهز     وقتئذ وكان العرش ـر            تولى األكب ـه ألخي يذعن كان وقد عمره، من ـف"الخمسين " أنت

الملك توليته بعد هذه حياته من األعظم . الشطر

: أعماله

ف   معبدaا المبان   ى  أقام بعض وأقام ـرaا    " الطود"ى  وف" أرمنت"ى  فى  الفنتين، كبي جزءaا بنى
وف معبدها، لهىمن المرمر من صغير تمثال من جزء على عtثر . الكرنك

ووادبعوثه بنت بالد : الحماماتىإلى

ف القائد      ى  أرسل حكمه من الثامنة ف  " صخر"السنة ختمه بالد    ى  حامل إلى ـت"بعثه " بن

نحو       عدده يبلغ بجيش ـى             ٣٠٠٠فسار إل ـل وص حتى آبار عدة فيه حفر طريقًا واتخذ مقاتل
بالد            إلى بالرحلة قامت هناك سفينة جهز وكذلك األحمر محمل" بنت"البحر ـالتحف   وعادت ب ة
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وف    ى  الت األقطار، هذه من ـر�       ى  أحضرتها م المصرية البالد إلى ـواد"عودته ـاتى  ب " الحمام

مصر إلى وحملت النادرة األحجار منها . واستخرج

واالجتماعية الزراعية البالد حالة
الت   األوراق ف  ى  إن عليها ـاة          ى  عثرنا الحي ـن ع مجيدة صفحة أمامنا تضع طيبة مقابر

والحيا ف   األسرية واالجتماعية الزراعية نواح      ى  ة عن تلميح وفيها الغامض العصر الحياةى  ذلك
المصر          ليرى هنا محتوياتها بعض نثبت أن وجدنا ولذلك بين    ى  الدينية، العظيم التشابه الحديث

مضت         سنة آالف أربعة منذ أجداده وحياة الحالية المصر. حياته الدين  ى  كان تشككه ىفى  رغم
ل    وتحوطه العصر ـه             هذا روح بقاء على محافظة سخاء عن يبذل يزال ال قبره، على لمحافظة

إليه) كا(المادية يحتاج ما بكل القبر . فيجهز

األستاذ      الحظ أسعد ـة          " ونلك"وقد أربع عليها مضى أن بعد األوراق بعض على فعثر
الطيب             الروح كاهن أن فيها وجدنا وقد المهمالت، من تعد وكانت عام كان   ى  آالف يفكراألصل

الت       ى  ف الدينية األمور نطاق عن خارجه أخرى القبور،      ى  أشياء مناظر بعض دائمaا لنا تصو�رها
ف         كان عليها عثر النوع هذا من مهمالت طبيعى  وأول ـن   ىفىشق م ـالقرب ب صغيرة مغارة

حتب"مقبرة   البحر  " حور الدير الروح          ى  بمقابر كاهن عليها كتب الفخار من بعض على عثر إذ
ب بردمذكرات قطع على عثر وكذلك الفحم من دينيةىقطعة أناشيد عليها . وكتب

نخت(رسائل )حقا

المصر        صوَّرها صورة وأصدق أبسط نعتبرها أن ـة     ى  يمكننا الريفي حياته عن بنفسه
الروح            كاهن يلزم كان ومساوئ، محاسن من فيها ما نخت"بكل متعددة    " حقا برحالت يقوم أن

ف   األمد األكبر         ى  وفالدلتا،  ى  طويلة ابنه عنه ينوب كان هذه انتقاالته اإلشرافى  ف" مرسو"أثناء
ف    الواقعة ممتلكاته ف     ". طيبة"ى  على عنه بدالً يقوم كان ف  ى  وكذلك الروح ـ"مقبرة  ى  كهانة "ىإب

أن    نخت"على ف       " حقا غيابه مدة ألسرته الكتابة يهمل لم البحرى  المسن ـ   ى  الوجه ف كان ىوقد
ب    بإدارة يهتم ـد             غربته وتع المهمالت، ضمن الرسائل هذه على عثر وقد ابنه، يكاتب فكان يته

نخت"أوراق   الت   " حقا الكنوز أهم ف  ى  من عليها ـة     " طيبة"حفائر  ى  عثر الحادي األسرة عهد من
عن        بعيدة ضيعة لألسرة كانت عن    " منف"عشرة، بعيدة ف   " طيبة"وأخرى السفر كان تلكى  وقد

إلى    زيارات   وكا. متعبaا" منف"الفترة نخت"نت ـشر        " حقا ع ـة ثماني نحو تستغرق الضياع لهذه
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ف            الشروع قبل وعناية بدقة األسرية أعماله يرتب كان ولذلك أحيانًا، ـين    ى  شهرaا ع وقد السفر،
األكبر    ف  " مرسو"ابنه ألشغاله ف   ى  مديرaا عنه ونائبaا و     ى  بيته غيابه، مدة هو  " مرسو"كهانته هذا

لدرىالذ الوثائق هذه فأحضر الكهانة أعمال من فراغه وقت المقبرةىسها . مزار

الذ        المحصول وعن الخبز عن بيانًا نجد بنحو    ى  إننا يقدر من) بوشل(مكيال   ٥,٥كان
مقدار       أرسل وأنه والشوفان، األراض        ٥٠٠الشعير إغراق من تحذيرaا نجد القمح، من .ىبوشل

ف      ى  وف فأرسل منخفضaا الفيضان كان التالية ـد       "ابه  خطى  السنة ولق ـا، aجوع تموت كلها البالد
ف هنا منخفضaا؟           ى  وصلت النيل أليس طعام، من يمكن ما كل لكم جمعت وقد ـدم   " الجنوب يق ثم

الت    األفراد بأسماء الذ     ى  قائمة النصيب ويحدد أسرته منهم ـن      ى  تتألف م منهم واحد كل يستحقه
قائالً     الكالم يستأنف ثم لم    : "الطعام تغضبوا أال عليكم بما        ويجب كله البيت أن الواقع إذ يحدث ا

عل     عبء أطفال من ـة،            ى،ملكشىء  وكل  ى  فيه كلي ـوت الم ـن م ـر خي التقشف عيشة وأن
أ               وعلى فعالً، قحط هناك كان إذا إال القحط عن يتكلم أن يمكن ال ـاس    ى  واإلنسان الن فإن حال

والنساء الرجال يأكلون بدءوا ". قد

يطل     فإنه والمقايضة المعامالت ابنه    وعن من بلدة      " مرسو"ب من شخص مع يذهب أن
ـسوجات              " برحاعا" المن ـن م أجدرهما قيمة يأخذ أن على مستأجرين أرض من حقلين لزراعة
ـصaا               ى  الت شخ ـشير يست أن منه وطلب بثمنها األرض إيجار يدفعان بيعها وبعد هناك، نسجت

نفر"يدعى   الذ" رع الر      ى  فهو السهلة الجيدة لألرض يرشده أن ـة   "ويخبره  ى  يستطيع جراي أن
ه الشعير  ى  الشهر من سيعط" أردب ـ         ى  وأنه ف ـشعير ال ـن م آخر أردب نصف أولى  أسرته
القيمة         ". الشهر وحدد بزيت المحصول مبادلة الخطابات من كل      "وعرفنا مقابل يعطى أن بد وال

مكياالً          الشوفان من ثالثة أو الشعير من الزيت" حبت"أردبين أي   " من المقايضة عن ضaاونعرف
نخت"بأن   آخر     " حقا لشخص يرسل منه،         ٥كان المطلوب اإليجار بها ليدفع النحاس من أرطال

قائالً         ويلومهم محظيته إلى باإلشارة األسرية العالقات عن الذ: "ونعرف تعمله   ى  وما أن يمكن
يهدد       ى  محظيت ثم أوالد؟ خمسة وأنتم محظيت   "ضدكم إلى يسيء عدوى  من ـدوه؛   ى  فهو ع وأنا
أ ه  وأفهم هذه حسنة         ى  محظيتى  ن معاملة تعامل أن يجب الرجل محظية أن المعلوم ـم  " ومن ث

لهم ف"يكرر معكم أعيش أن يمكن محظيتىكيف تحترموا لم إذا واحدة لىدار ". ى؟إكرامaا
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كارع سعنغ الملك آثار
الت        الصغيرة اآلثار من محدود عدد لنا الفرعون    ى  بقى اسم كارع"تحمل ـ" سعنخ ىفف

ف      سقارة   اآلن محفوظ تمثال على له اللوفر"ى  عثر الذهب       " متحف من خاتمaا كذلك له أن ويقال
عليه    القبل  "نقش الوجه البحرى  ملك كارع"ى،والوجه ـر  " منتو"محبوب" سعنخ وعtث طيبه، رب

جدار                 من يتألف فكان الفرعون معبد أما اسمه تحمل قاتم أزرق لونها الشكل كرية خرزة على
بtن ملتو، اللبنىرخيص . من

رع مكت مقبرة
ف           مجيدة صفحة عن لنا كشفت قد المقبرة هذه محتويات ـصادية     ى  إن االقت ـوم الق حياة

ف          به نحلم نكن لم مما مجسم بشكل والدينية ـاحب      ى  والصناعية وص بآثاره، البخيل العصر هذا
ف       عاش أنه والظاهر كبير، موظف خلفوا     ى  لمقبرة الذين الملوك الثا"عهد ـم   "ىنمنتوحت ورغ

بعد يمس لم سرداب حجرة على فيها عثر فقد منهوبة وجدت المقبرة .أن

ف    شائعaا السرداب ف       ى  كان المتوفى تماثيل لحفظ ومخصصaا القديمة الدولة بادئى  عهد
ـه                 خدم أو ـرته أس أفراد بعض المتوفى تمثال مع فيه يضعون بالتدريج القوم أخذ ثم . األمر،

ف   الفضل ال  ى  ويرجع هذه الذ    بقاء مهندسه إلى لنا ـاء         ى  مجموعة بن ـة طريق ـاع إتب ـى إل عاد
ف     الحال كان كما نهب           ى  السرداب تعودوا الذين اللصوص إليه يتنبه لم مما القديمة الدولة عهد

ف العهدى  القبور والتاريخ         . هذا العلم لفائدة الفذة المجموعة هذه أيديهم من أفلتت وبلغت. ولذلك
الت فى  النماذج بها      المى  وجدناها جهز وعشرين، أربعة رع"قبرة ف   " مكت بحاجياته لتقوم ىقبره

ـرة                  الفك ـن ع ـدة بعي اليومية الحياة من مجسمة صورة أنها النماذج هذه وأهمية اآلخرة الحياة
الت   المحضة ف  ى  الدينية الوازع الجناز  ى  كانت األثاث ـى      . .ىعمل عل واقفتان بنتان مثالً فهناك

منهما   ى  جانب كل وتحمل وف         السرداب وخبز لحم فيها سلة رأسها على فإحداهما كل  ى  قربانًا، يد
الطبيع الحجم بنصف الخشب من مصنوعان البنتين هاتين وتمثاالً حية، أوزة .ىمنهما

رع"ومzثّل   ف   " مكت الثيران تسمين ـا،      ى  طريقة لحمه وتجفيف الثيران وذبح الحظيرة،
الت   بالحبوب وصناعة     ى  واهتمامه لطعامه، تُعد ـان       كانت تطحن ـرأتين ام نشاهد والجعة، الخبز

ف         آخر يلوكها عجين من أقراصaا يصنع ورجالً ـ       ى  القمح الت ـة العجين نجد منه بالقرب ىوعاء
لتختمر قدورىتركت . أربعة



١٢٥

والنجارة      النسيج مثل اليدوية األشغال ف     . وهناك وينسجن يغزلن نساء مجموعة ىفهناك
ا    ى  وف. حانوت آالت هناك النجارة ـه        حانوت ففي الالزمة اآلالت يضم ضخم وصندوق لنجارة

ومخارير    وأزاميل وقواديم وحديقته  .. مناشير بيته ـة،       . وهناك المختلف ـفنه س نماذج توجد كما
الت ف         ى  والقوارب أما لشراع، منا أربعة فيها تنشر الجنوب نحو السارية   ى  تقلع فتخفض العودة
الشراع ب. ويلف المالحون ويشتغل السفينة سطح ـر  على النه تيار مع يسيرون ألنهم المجاديف

السمك يصيدان قاربان . وهناك

الداخلية م. ق٢٠٠٠–٢٠٠٧الحروب
و            المقدس الوالد سنوسرت فيها تطاحن فوضى؛ عهد السبع السنوات ـاو"كانت ت ىنب

تول  " رع على الذى  وغيرهما منه         ى  العرش انتزعه ثم وجيزة مدة األخير به " امنمحاتاألول"فاز

بقيادة      بعثة الملك هذا وأرسل عشرة، الثانية األسرة ـى    " امنمحات"مؤسس إل ـيم العظ ـوزير ال
األحجار  ى  واد لجلب ف  . الحمامات النقوش أن    ى  وادى  ومن نعرف هو" رعى  نبتاو"الحمامات

الرابع . منتحوتب

الوزير ": أمنمحات"لوحة

يكن             ولم ذاته، الوزير صفات وعن سيدة مناقب عن فيها ـد    "تحدث الوحي هو أمنمحات
فىالذ بحمالت فىقام سعنخ" منتوحتب"عهدىالصحراء القائد بعثة هناك كان . بل

الصحراء     –" سعنخ"وقام   جنود ف  –قائد الصحارى  بحملة البحر    ى  تلك إلى وصل حتى
واحة          ليستعمروا البدور من أسرى معه وأحضر ماشيتهم    ) سليمة(األحمر معهم أحضر وكذلك

أصبح الجبل   وبذلك اإلقليم فى  والصحراوى  كل ـة      ى  الواقع مقاطع إدارة تحت ـات  "الشرق منع
الوسطىىف) حسنىبن" (خوفو . مصر

الت      البعثات أصبحت العهد ذلك بالد    ى  ومنذ إلى بروائحها   " بنت"ترسل وقتئذ المشهورة،
من                تخرج صارت بل قبل من الحال كان كما السويس طريق عن تذهب ال وبالبخور العطرية

واد   إلى ميناء        ى  فقط أسست حيث األحمر البحر ثم ـة    ى  واد" (ساوو"حمامات الحالي ـوس جاس
ف واد      ). القصيرى  شمالى  الواقعة استغل من أول الرابع منتوحتب الذى  ويعتبر ـان  ى  الهودى ك

الجشمت حجر منه ). األماتيست(يجلب
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ف الحكم اإلقطاعىنظام األولىالعهد
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

: مقدمة

إقطاع    عهد أقدم الذ       ى  إن العصر هو المصرية النقوش من لنا ـك    ى  معلوم تفك بعد جاء
الت   المتحدة فى  الدولة فى  قامت عصر        ى  مصر بدأ ثم والخامسة، والرابعة الثالثة األسرات عهد

ف إ       ى  االنحالل إلى القديمة المديريات وتحولت السادسة، األسرة على    أوائل قامت وراثية مارات
الت سنة       ى  األغطية منذ عليهم سلطان له يكن لم الذين المستقلين األمراء الملك يهبها ٢٥٠٠كان

الت    . م. ق الشخصية السلطة إال أتباعه   ى  اللهم على للملك اإلقطاع  . كان العصر من  ى  وهذا يمتد
حوال    القديمة الدولة الحادية    ٢٤٧٥سنة  ى  أواخر األسرة بداية حوال  إلى ـنة   ى  عشرة ٢٤١٠س

ف    ى  وف. م. ق المصرية الوحدة كانت األثناء كانت       ى  هذه أسرة حكم تحت ثانية التكوين طريق
ف           وراثية بعد فيما أصبحت ولكنها يظهر، ما على ملوكها ـشرة     ى  ينتخب ع الثانية األسرة عهد

الت        . م. ق٢٠٠٠ى  حوال المفككة اإلقطاعيات من بدالً األسرة هذه حلت منها   كاى  وقد تتألف نت
الت    الحديثة الدولة إلى السبيل مهدت متحدة إقطاعية معها فكو�نت ـة  ىالبالد الثامن باألسرة بدأت

حوال اإلقطاع    . م. ق١٥٨٠سنة  ى  عشرة العهد هذا أن ـى       ى  والواقع إل ـة الثامن ـرة األس منذ
لنا مجهوالً بقى . العاشرة

البحر الوجه مدنية :ىعراقة

يس    مدنًا الدلتا وبالصناعة     كانت والنيلية البحرية بالتجارة سكانها ـك    . تغل ذل أجل ومن
ـك             المل ولوحة حضارة، وأعرقها سكانًا وأكثرها المصرية البالد أغنى ـر"كانت ـذ" نعرم ىال

الملك      باسم اسمه ف    " مينا"يختلط جدaا عظيمة أهمية هذاى  لها ـك      . موضوعنا المل ـذا ه مثل فقد
تا      مرتديaا الدلتا عtصاة يضرب القبل  وهو الوجه بالمصرية      ى  ج يسمون أناس هم العصاة وهؤالء

المدن" (رخيت" الخوارج) سكان من . وهم

ف   مصر ف     " مينا"عهد  ى  وتوحيد األحوال تهدئة عنه ينتج نهائيaا  ى  لم الدلتا ـك  . مدن وذل
ـرaا                وأخي ـة، الملكي السلطة ضد بثورات تقوم فكانت يعاودها، كان القديم استقاللها ذكرى ألن

أثرaا              قضت   تجد تعد فلم المدن هذه ناحية من مقاومة كل على الثالثة ـال  (األسرة الرج ) لعشرة

مضت أجيال أربعة منذ يحكمونها كانوا . الذين
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ـضائ             ق باستقالل الشيء بعض تحتفظ تزال ال كانت المدن هذه أن ـالى  والظاهر ىوم
ف     الزراعية الجهات عن الرابعة      ى  يختلف األسرة أن ويالحظ ـسلطة      البالد، ال ـزت رك أن بعد

ف وهو        ى  الملكية جديد بلقب يلقب الوزير كان رخيت"يدها، كان    ى  أ" مدو ولما المدنيين، رئيس
القاض هو فىالوزير عtنىاألعلى فإنه المدنىالبالد سكان على حتى سلطانه . بمد

العليا العدل : محكمة

ف      اإلدارية األنظمة الرابعة األسرة وأ  ى  وحدت كلها، ـسة     البالد الخام األسرة ملوك نشأ
وه   " منف"ى  ف المجالس ستة وأصبح      ى  محكمة الوزير يرأسها عليا المدن(محكمة ـذ  ) سكان من

كباق     سلطانهم تحت الوقت ف       ى  ذلك بالعدالة يقوم ال كان والحاكم اآلخرين، مقاطعتهى  المواطنين
أشراف     لمجلس رئيسaا بصفته ف     . إال يكونوا لم هؤالء أن المحتمل خلفًا    الى  ومن إال لعشرة(مدن

ف  ) الرجال كان حكم    ى  الذين قبل ف  " مينا"أيديهم الحكومة وف  ى  إدارة مدينة، األسرة  ى  كل عصر
ف       شاهدناهم الذين الرجال عشرة نرى ـل       " نعرمر"لوحة  ى  التاسعة قب ـدن الم ـون يحكم كانوا

ف   الملكية يعن) مينا(يد  ى  السلطة الديمقراط  ى  مما الحكم ف  ى  عودة الدلتا اإلقطاعىإلى ى،العهد
ف ثانية الرجال عشرة الملكىوظهر تعاليم ". مريكارع"البنه)ىخيت(متن

رع مريكا تعاليم
اإلقطاع    الملك أن المتن هذا من كلىنعلم قبل وإن  شىءكان ـه أن على أعظم، كاهنًا

إله     جوهر من سلطانه ف        ى  كان العظام الفراعنة كان كما بإله يكن لم الدولى  فإنه القديمة،  عهد ة
ف          أبعدنا ما ولكن العدل، فإقامة الرئيسية الملك ميزة ـضائ    "ىخيت"متون  ى  أما الق ـام النظ ىعن

الذ ف  ى  الفاخر سائدaا ف      ى  كان المقامة القاعات ست فمحكمة القديمة، ـى  وه" منف"ى  الدولة ىالت
ـك          المل محلها وحل اختفت قد الفرعون باسم األحكام وتصدر الوزير عليها يشرف ـسه  كان نف

ف   قاضيaا العظيم           . قصرهى  يعمل البيت اسم عليه يطلق بعد يعد فلم القصر كانى  الذ) برعا(أما
ـصر                 ق مجرد كان بل موظفيه، من غفير وجمع ضباطه وعظماء حاشيته به يحيط الملك مقر

يقيم             ى  أ" خنو"الملك   الذين أتباعه من المؤلفة حاشيته وسط فيه يجلس الملك وكان الخاص، بيته
فمع العدالة . البالدىهم
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والعدالة الحكم : نزاهة

الضرور ـ          ى  من ف نزيهين وقضاة له مخلصين مستشارين حاشيته عظماء يكون ىأن
ألن              اليسار أهل من يجعلهم أن الملك واجب من كان ولذلك ـه   "ىجيت"أحكامهم، البن إن: "يقول

إلى يحتاج ال يشترىفشىءالرجل أن من بالمالىمأمن ". نفسه

مجلس          وكان تقيaا، متعلمaا الملك يكون أن الجنوب(ويجب رجال ـا  ) عشرة aنوع يؤلفون
اإلقطاعيين     العظماء عشرة مجلس ف    . من تحولوا الالفحون أو ـرة   ى  والمزارعون األس أواخر

مستأجرين إلى . السادسة

مراكز إلى الدلتا ": ديمقراطية"تقسيم

بين       مقسمة الوسطى لمصر خالفًا الدلتا ـل         وكانت ولك ـز مراك ـن م وتتألف العظماء
له      حاضرة تُتخذ عظيمة مدينة ف      ى  وف: مركز السيادة كانت المدن هذه من ـشرة  ى  أيدى  كل ع

المختلفة        الضرائب من إيراده يستمد الحاكم وكان ـل        . رجال حق ـه ل فكان الكاهن أنى  أ(أما
وراثية         هبة يستغله مرتب بصفة حقل له كان أتريب    ). الكاهن وصف ـتن   ) هابن(وعند الم ذكر

شرط وال قيد بال القمح تنتج الدلتا بالد يزرعه. بأن لمن ملك القمح .وهذا

الشمال       لبالد األساسية الميزة هذه كانت ـة      . ولقد كإقطاعي للملك بالنسبة كانت والمدينة
أل   ى  أ تابعة ليست إقطاعى  أنها ذات       ى،أمير بحكم تتمتع جمهورية منظمة كانت وتحتى  فالمدن

قابعين          ى  األراضسيطرتها   وكانوا أحرار، مواطنين من يتألفون كانوا المدن وسكان المنبسطة،
أسوارهم األراضى  وف. تحت ـكان       . المنبسطةى  قبضتهم وس التجارة، فكان حياتهم مصدر أما

الوسطى    الطبقة من له            . المدن كان فإنه المدن، أهل على الضرائب يضرب يكن لم وإن والملك
تشريع نفوذ فالقاضىطاعإقىعليهم عليهمىالصبغة، ويحكم محكمته أمام يtح�ضرهم . كان

الفرعون جيش : تكوين

المجندين        من عسكرية فرقًا للملك تقدم المدينة ـم       . إن نفه كما اإلقطاع أمراء كان فإذا
الذ            جيشه له كذلك الملك فإن الخاصة جيوشهم لهم أسوط نقوش بزيارته   ى  من دائمaا يهتم . كان

ف شك المدنأنىوال سكان على خاصة عسكرية خدمة يفرض كان . الملك

ـى                ى  وف عل ـدن الم ـار إلجب الفرصة تنتهز كيف الملك لنا يفسر المتن من آخر جزء
ف       دائمaا كانت المدن أن وذلك أن         ى  الخضوع، ـد نج فمثالً بينها، فيما مستمرة ـب"حروب " أتري

تقهرها     أال سدaا      " أهناسيا"ألجل أقامت قد الملك، ف   حاضرة سد وهو ـر    ى  ضدها، النه ـرض ع
والخضوع التسليم على وإجبارها المالحة . لوقف
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وه    االجتماعية الثورة باسم   ى  التى  وحوادث ـ  (تعرف متنب ـرى     )ىتحذيرات ن ـا ففيه
ـاليم               تع أما القديمة، الملكية نير من ويتخلص المساحة دواوين ويخرب األشراف يقتل الشعب

مكانة      " مريكارع" يظهر ما على الت     فتحتل فاللوحات ممتازة، أهمية ذات ما   ى  تاريخية عهد من
الذات      الحكم وجود تثبت التاريخ عهد     ى  فى  قبل قبل الشمال ـسادسة    " مينا"مدن ال األسرة ووثائق

الت        الصاوية للمدينة األصلية الصبغة على تبرهن فى  والعشرين ـصر      ى  نمت الع ـد بع ـدلتا ال
تعالي). ٢٥-٢١األسرة  (ى  الثانى  اإلقطاع ـ      ى  الت"ىخيت"م  أما ف ـاة الحي ـا لن ـدن  ى  وصفت الم

ف             ظلت قد الحياة هذه أن لنا فتبرهن قوية صاخبة حياة بأنها عام    ى  المصرية آالف أربعة خالل
ف              اإلقطاع نظام إلى األمر اقتضى إذا به ويرجع الحكم، نظام حوله يدور النيل،ى  وادى  محورaا

ح         فيها تسود جtزرaا المتحضرة المدن هذه من ـ       ويجعل الت ـة والمالحظ التجارة بفضل ما ىرية
بينهم . تربط
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عشرة الثانية . م. ق١٧٨٧–٢٠٠٠األسرة
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: مقدمة

األول م. ق١٩٧٠–٢٠٠٠أمنمحات
بين           دم صلة وجود إلى تشير تاريخية مصادر ـة    " أمنمحات"لدينا الثاني األسرة مؤسس

عشرة    عشرة   الحادية األسرة ملوك ف   . وبين التقاليد جرت ـصر  ى  وقد الم أال   ى  التاريخ ـديم الق
يجر      من إال الفراعنة عرش الملك  ى  فى  يتولى الدم المصر  ى  عروقه فالشعب ـان  ى  الخالص، ك

الماض     بأهداب التمسك إلى يعتمد       .ىيميل لم ذلك أجل األول"من ـى   ى  ف" امنمحات عل استيالئه
وح    القوة على ـور              العرض بظه ـديم ق ـيم لحك نبوءة قوامها القوم بين أسطورة أذاع بل دها،

المرتل الكاهن وصاغها للبالد منتظر روهو"مخلص ". نفر

النبوءة    اسمه     ى  سيأت"وتقول الجنوب من ـل        " أمين"ملك األص ـة نوبي ـرأة ام ابن وهو
ف     السالم وينشر البالد ـ     )مصرى  يعن(األرضيين  ى  سيوحد م ليس الجديد والفرعون ـاللة   ، س ن

القديم المالك المتنبئ. البيت بعيدaا"وأشار سيtنبذ والظلم مكانتها، إلى ستعود العدالة ". إن

أمون اإلله وعبادة امنمحات : نشأة

اسمه     مدلول ف" (أمنمحات"من تنتم    ) األمامى  أمون كانت أسرته أن ـادة   ى  نلحظ عب إلى
يقدسون          عشرة الحادية األسرة ملوك وكان آمون، ـون     " منتو"اإلله  اإلله ويمزج ـرب، الح إله

ف ". منتوحتب"اسمهمىاسمه

مدينة        ثالوث أخذ الفرعون ذلك وهو       " طيبة"ومنذ األب من ويتألف شهرة " آمون"يزداد

وه   األم وهو      "موت"ى  ومن االبن من ثم ـصر    " القمر"ى  أ" خنسو"، الم االعتقاد حسب ىوكلهم
يتصا       فأخذوا اآلخرون، اآللهة أما واحد، اإللهإله إال اللهم الثالوث، هذا أمام ـه  " أوزير"ءلون إل

اإلله         أن الحظوا كهنته أن كما ـوذًا        ى  أ" رع"اآلخرة، نف ـصرية الم اآللهة أعظم كان الشمس
اسم فمزجوا يسمى" آمون"باسم" رع"وعظمة رع"وأصبح . أمون
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الجديد الملك : مقر

جديدة      عاصمة الملك تاو"اتخذ ـيين  (ومعناها   الحالية) اللشت("ىاث األرض ،)مراقبة
ف    كفاءته بفضل ـك            ى  وأمكنه وتل ـر، المنتظ المصلح يكون أن الفوضى طول بعد البالد إدارة

الت ـبالد             ى  لمقدرة ال حكمت مصرية، أسرة أقوى وجعلتها األسرة هذه ميزت أخالفه عنه ورثها
ب            ى  ف ـرف يع عصرها أصبح حتى النظير، منقطعة وكفاية فذة بمقدرة عصورها ـصر  كل الع

والفنىفىالذهب واألدب اإلرادة حيث من وبخاصة المصرية، الديار : تاريخ

ـود               والوع بالحظوة جانبه إلى يضمهم أخذ الوراثيين الحكام شوكة من الحد أجل ومن
اإلدار           . الخالبة نظامه كان لعصر ذكرى عشرة الثانية األسرة تركت الحاذقة سياسته ىوبفضل
ف والرخاءىغاية . القوة

منها بقى وما المندثرة : آثاره

ف        ى  ف معبد وبقايا باسمه، منقوش عتب على عثر بسطة"ى  تانيس ـ  "تل وف ـف"ى  ، " من

لإلله     قربان ف   " بتاح"مائدة وأعمدة تماثيل على  " فقط"ى  وف) الفيوم(ى  أ" شدت"بلدة  ى  وبقايا عثر
وف     معبد، جدار من قربان      ى  قطعة مائدة أهدى المدفونة ف" أوزير"له  لإل) مذبح(العرابة ىوعثر

ف     " دندرة"و" الكرنك" تمثال وقاعدة أعمدة بقايا من     ". سينا"ى  على بالقرب هرمه ـشت"وأقام " الل

الملك . عاصمة

واد إلى هناك:الحماماتىبعثته بالحجر . لالستفادة

ف والنوبةىحروبه البالد:أسيا إلى والنوبيين األسيويين هجرة . لمنع

ابنه ف" سنوسرت"إشراك : الحكمىمعه

ابنه          بإشراك زاد قد الفرعون سلطان أن ف" سنوسرت"والواقع ـام    ى  معه ع البالد حكم
أممنحات  ) ٢١( حكم ف   ) من يتدخل أخذ أن        ى  فقد ـتطاع واس ـة، الخاص المقاطعات حكام شئون

ف الموظفين كبار تولية حق لنفسه وعزلهمىيحفظ . المقاطعات

الوزير : سلطة

ا   ى  وف السلطة هذه ف       ظل شك وال القديم، نفوذها المركزية الحكومة إدارة  ى  ستعادت أن
الرئيسية األنظمة لكل صالحaا نموذجaا كانت حازمة، أنظمة من فيها بما للبالد . الوزير
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ف الفرعون الفيومىتفكير : إصالح

ف     فكر من أول الذ   ى  وهو المياه خزان بحيرة      ى  إنشاء باسم بعد فيما ـوريس"عرف " م

إلى الثالث"وينسب جملة" أمنمحات . إتمامه

اللوبيين : محاربته

ف      مهم حادث آخر هذا ـدود           ى  وكان الح ـى إل ـيش ج إرسال هو المسن الفرعون حياة
فسار        جماحهم وكبح اللوبيين لتأديب ف  " سنوسرت"الغربية وشريكه رأس     ى  ابنه ـى عل ـم الحك

رسول            قابلها مظفرة الحدود من عائدة الحملة كانت وعندما باغتيال" سنوسرت"ليخبر  الجيش،
. والده

ول   ضد ونصيب   ى  المؤامرة ـراره   " سنوهيت"العهد وف ـا األدب     : (فيه ـاب كت ـع راج
). القديمىالمصر

للملك األول"الدعاية ": سنوسرت

أغتيل    عامaا      " أمنمحات"وهكذا ثالثين من أكثر المصرية البالد يحكم مكث أن بعد األول
ف ف  ى  قضاها مر البالى  كفاح وخارجهاداخل ـوب        . د قل ـتمالة اس على الجديد الفرعون واحتال

له         فكتب للعرش، شرعيته وإثبات إليه دواوفى  خيت"الشعب ـى     " بن عل جعلها وتعاليم نصائح
جعل      فقد والده، ف   "لسان البنه يظهر ـه         ى  أمنمحات تعالم ـه علي ويلقى وفاته، بعد صادقة رؤية
ف وتجاربه يهتدىونصائحه له نبراسaا ليتخذها فىالحياة البالدىبه .. حكم

ف            آخر أحد على يتكل بأال سنوسرت ابنة المتوفى الملك نصح ـه،    ى  وقد علي يحافظ أن
ف      له صديق ال الرجل الشدةى  ألن إال          . يوم، ـة الحقيقي السعادة إلى يصل أن يمكنه ال واإلنسان

. بالمعرفة

ومعبده أمنمحات : هرم

بالقرب الفيوم     أقامه مخل هرم    ). اللشت(من قلب ـار    " أمنمحات"وبناء أحج فيه وجدت
ـن                م ـا إم اغتصبت وقد القديمة، الدولة عهد إلى يرجع معظمها منقوشة، ـشور"كبيرة أو" ده

". سقارة"
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حوال األول . م. ق١٩٣٦–١٩٨٠ىسنوسرت

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

: مقدمة

قض   أن خال     بعد الفتنة على ف  " لسنوسرت"ى وأخذ البالد     ى  الجو حكم وقد لنفسه الدعاية
عصر           ٤٠نحو   ويمتاز والده، مع باالشتراك سنوات عشر منها بجالئل  " سنوسرت"سنة األول

الت وباإلصالحات بهاىاألعمال . قام

التتويج عيد تمثيلية : ملخص

الشعير   " حور" والده      –يدرس عدو أوصال له" ست"يمزق ـا    . انتقامaا بينهم –مبارزة

عين    ثانية   " حور"إرجاع يرتد  –إليه ـده    ى  الملك وال على الحزن ـدات    . مالبس مع ـضار إح
. التطهير

الدينية شمس. مبانيه عين : معبد

أراد    نسل           " سنورت"لقد من أنه للمأل يثبت أن األثر هذا إقامة ـسلة   ". رع"من م وأقام
ف   شمس األصلى  عين وهبالمطريى  موضعها الت   ى  ة، الخمسة المسالت ف   ى  أقدم قائمة تزال ىال
األصل .ىمكانها

أهدى    وكأمثلة  " سنوسرت"وقد المصرية لآللهة ـاتم،   : "هدايا خ ـسنت، م حجر من عقد
الفضة من مبخرة العاج، من مبخرة النحاس، من آنية الذهب، من آنية الفضة، من ". آنية

: آثاره

معبدaا    ف  –الفيوم  ى  أقام ف  –" انجيج"ى  مسلة ـ     ى  تماثيل ف ـة لوح ـانيس ـة  ى  ت العراب
ف-المدفونة تمثال ". الفنتين"ىقاعدة
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ف األخرىىأعماله وآثاره : المناجم

ف   اسمه ـتثمر          " الكاب"مدينة  ى  وجد واس ـذهب ال ـاجم لمن الصحراء طريق بداية عند
صحراء    الغربية"محاجر مسافة   " النوبة ف   ٦٥على مترaا الغربى  كيلو سميل"منى  الشمال " أبو

ف   عtثر الذ      ى  وقد الجميل الديوريت حجر على المحاجر ـستعمله    ى  هذه ي ـرع"كان ـصنع  " خف ل
العظيمة واد. تماثيله من الجسمت حجر .ىالهودىواستحضر

الت      األحجار منجم إلى إشارة ف  ى  وهناك الجشمت لوحة   ى  من ـر  " منتوحتب"نص وتعتب
الت  " حور"لوحة   اللوحات عهد    ى  أعظم إلى وف  تنسب الفرعون، عثر    ى  هذا األول الشالل جنوب

ف لوحتين على ". بوهن"معبدىله

الحربية أعماله
الثالث     الشالل حتى النوبيين ـى         . أخضع إل ـة الجنوبي مصر حدود تثبيت غرضه وكان

نحو     تبعد جنوب    ٢٥٠نقطة من مترaا ـشمال    ى  الت" حلفاى  واد"ى  كيلو ال الحد اآلن ـبالد  ى  تعتبر ل
. السودان

الذهبحمال عن للبحث : ته

ـى                 األول ـة الحمل ـصحب ي ـان وك الغفل الذهب عن للبحث كوش لبالد حملتان قامت
جند جندىأربعمائة ستمائة الثانية الحدود.ىوالحملة لفحص الواحات إلى أرسل . كما

الت   النقوش ـا        ى  وتدل aحازم ـا يقظً إداريaا كان بأنه الفرعون هذا عصر من عليها . عtثر

اإل   رجال يهابونهوكان من            . دارة أقوام به قام زحف حدث قد أنه نعرف األثرية الكشوف ومن
ف الذى  السودان الوسطى     ى  العصر والدولة القديمة الدولة بين ـن     . يقع م ليسوا القبائل وهؤالء

الحام الجنس إلى ينتسبون بل األقدمين النوبة سكان من ليسوا وكذلك .ىالزنوج

الذ    الخطر كان الحدوى  وقد النوبة         يهدد سكان كان وقد دنقلة، مملكة منبعه المصرية د
الذ              والمكان قتالهم، ميدان الجهة هذه عشرة الثانية األسرة ملوك جعل ولذلك أزرهم، ىيشدون

جعل          هذا أجل من بالدهم، عن منه األول"يدافعون ف" سنوسرت ـيم    ى  وجهته اإلقل األمر بادئ
المصريةىالشرق الحدود ومد النوبة، بالد الثانمن الشالل .ىحتى

قصة    المصر   " سنوهيت"ومن الخُلُق على ف   ى  فى  نتعرف وتَبدzّيه العصر، مظهرى  هذا
ف          والبراعة بالعظمة والشعور البصيرة ونفاذ والمكر السذاجة بين على  . النكتةى  يجمع ونتعرف
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بين    ف    ى  والفلسطين" سنوهيت"المبارزة الكامنة الصفة على وهى  ثم ـينى  المصريين ـى   الحن إل
وحضر       . الوطن ملكيaا قرارaا الملك أصدر لك  "وقد لمصر ـ   ى  سنوهيت ف بالدفن أرضى  يحظى
. الوطن

األول"وفاة ": سنوسرت

ف جاء كما سنة وأربعين خمسaا حكم ف" تورين"ورقةىوقد هرمaا ـا  . اللشتىوترك كم
تماثيل   عشرة المصر   ى  وه. ترك بالمتحف اآلن ف   .ىموجودة تمثاله ـورةى  وكذلك ـه   ص اإلل

". أوزير"

الثان . م. ق١٩٠٣–١٩٣٨:ىأمنمحات

ـ           ف جسيمة بأعمال يقم ولم وسالم، هدوء عصر عصره ـزوات،    ى  كان والع ـوح الفت
ف   البالد التقدم  ى  وسارت نحو ـواح        . عهده ن ـف مختل ـى إل العديدة البعوث ـه  ى  أرسل ممتلكات

ف          األحوال لتهدئة أو بها، الغنية جبالها من المعادن ـ  ىالستخراج الت ـا    ى  الجهات فيه ـدثت ح
المصرية الحضارة ونشر التجارة بقصد األجنبية للبالد البعوث أرسل كما . اضطرابات،

الكريمة        واألحجار المعادن الستخراج سيناء إلى بعثتين ـضر  " أسوان"ومن  . أرسل أح
مناجم     ومن البرشيا"الجرانيت ف  " حجر الواقعة ـر     ى  الشهيرة حج وأحضر الشرقية، الصحراء

ـن            ال م ـشمت الج وأحضر النوبة صحراء محاجر من والجرانيت ـودىى  واد"ديوريت ". اله

نجد           بنت بالد وعن بنت، بالد إلى بعثتين الغريق"وأرسل ف" قصة المصرى  المكتوبة ىاألدب
. القديم

ف      أسيا ببالد مصر عالقة مع       ى  أما العالقات فكانت الفرعون، هذا ـى  " فينيقيا"عهد عل
يكون   ما ن. خير ف    ولم مبان على له ف     ى  عثر هرمه أقام بل المهمة، ـ   ى  المدن ف منعزلة ىنقطة

جنوب      أميال خمسة مسافة على ـال      " دهشور"ى  ف" سقارة"ى  الصحراء أمي ـشرة ع مسافة وعلى
والده   " اللسشت"ى  شمال هرم يوجد ـة،          . حيث القديم ـان األزم منذ تمامaا مخربaا الهرم وtجد وقد

الشيء         بعض ذلك عن عوضنا قد الت    ولكن المالكة األسرة سيدات ـة    ى  مقابر مقرب على أقيمت
الهرم هذا . من

مدفن    جميعaا   " خنمت"ويعتبر المدافن هذه ـد      ى  ويحتو. أغنى واح معaا وtِجدا تاجين على
والثان الكريمة، نصف باألحجار المرصَّع الخالص الذهب من ـن   ىمنهما م ـالك أس من مؤلف

الكرنال      بحجر مرصعة بزهيرات محلى ـة          الذهب فني ـة قطع أحسن يكون يكاد التاج وهذا ين،
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المصر    الصائغ فيها القديم      ى  وصل الفن لنا قدمها الطبيعة محاكاة مجوهرات   . إلى " دهشور"إن

الحال          مجتمعنا عن يقل ال مجتمع وجود على عدل ـ      ى  لشاهد ف منه أرقى يكن لم ـذوق  ى  إن ال
ا          ى،الفن بين تجمع كانت المعيشية أحواله أن ذلك إلى والتهذيب    يضاف والرشاقة والرخاء لثقافة

ف نادرaا إال مصر مثلها إلى تصل لم درجة حضارتهاىأىإلى عصور من آخر . عصر

الثان م. ق١٨٨٣–١٩٦٠:ىسنوسرت
باسم     ملقب رع  "وهو خبر ف   " خع أبيه مع حوالى  واشترك أعوامى  الحكم وحكم. سبعة

اثنت ف    ى  بمفرده األحوال واضطربت سنة، ـددت        بالى  عشرة ه النوبية القبائل أن لدرجة النوبة د
بالغزو    نفسها المصرية لوحة   . البالد ـ      " حابو"ومن ف ـصون الح تفتيش على ـد  ى  المشرف عه

الثان الذى  سنوسرت السبب قام    ى  نعرف أجله ـك        " سنوسرت"من المل ـه تولي ـر أث على الثالث
النوبة بالد على . بحمله

ف   له الجرانيت   " الكرنك"ى  عثر من رأس وف  على ـه   " هيراكليوبوليس"ى  األحمر ل وجد
وف الخادم"ى  تمثال ف  ى  وه" سرابيط المناجم جزيرة   ى  مركز تمثال    " سيناء"شبه على كذلك عثر
له ف. صغير الذ  " الحماماتى  واد"ى  أما المكان ـر       ى  وهو عث ـد فق البرشيا، حجر منه يستخرج

الفرعون       هذا اسم فيه ذكر نقش األ  " القصير"ى  وف. على البحر وهعلى ـذ   ى  حمر ال ـاء ىالمين
ـى             حل قطعة على عثر بنت بالد إلى الذاهبة السفن منه تقلع ـدة        . كانت ع ـى عل ـه ل ـر وعث

ف وجعارين مختلفةىاسطوانات .أماكن

الثان"زوجة" نفرت"الملكة "ىسنوسرت
الثان"وتزوج   ف          "ىسنوسرت تمثالها على وعثر جمالها، تفوق شرتها كانت سيدة ىمن

حق" تانيس" لها   صورة ف        (يقية رغبة االسم بهذا سميت وربما الجميلة اسمها يغطى  ومعنى ىأن
قبحها على ). اسمها

ف    مصر تمتعت ـاجرين           ى  وقد المه ـا إليه ـب جل مما والسعادة والثروة بالرخاء أيامه
الت        األخرى البالد أهل وكذلك الصحراء، من الوافدين    . تجاورهاى  الساميين العامو منظر ونرى

بالج   مصر يأت. زيةإلى ذلك   ى  ثم ـدمهم        "ىخيت"بعد يتق األجانب هؤالء وخلفه الصيادين رئيس
الرئيس         هذا واسم أليف غزال ومعه لقب   " أباشا"رئيسيهم خاست"ويحمل حاكم"ومعناها  " (حقا
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األجنبية الذ  ") البالد االسم لفظة      ى  وهو إلى بعد فيما ـزوا     " هكسوس"حtرzّف غ الذين القوم وهم
سقوط بعد الوسطىالبالد . الدولة

: ومدينتهىالثان" سنوسرت"هرم

ف   هرمه الفيوم    ى  أقام مدخل من بالقرب أن   . الالهون الثان"والظاهر الحظ  "ىسنوسرت
ـؤد               الم ـرم اله مدخل يجعل نجده ولذا للصوص فريسة كان سبقه من أهرام ـرة   ى  أن حج إل

ف ف      ى  العرض وضعه نظام بذلك تاركًا الجنوبية البحى  الجهة قبل      الجهة من متبعaا كان كما رية
ـت                 ى  ف نح بأن الهرم جوف إلى الدخول مكان إخفاء إلى ذلك بعد يعمد ثم القديمة، الدولة عهد

ف    الجنائزية الحجرات ـين             ى  كل ب ـن م إليها الوصول يمكن فتحه يترك أن دون الصلد الصخر
والبناء .الصخر

الرئيس   المدخل األمي     ى  وكان إحدى مقبرة بأرضية مغطى ـا    للهرم aاحتراس وذلك رات،
اللصوص   من الثانو  . وتفاديaا المدخل الهرم      ى  أما ردهة أرضية تحت مخفيaا كان مدينة  . فإنه أما

الواد معبد بجوار بنيت فقد .ىالهرم

األميرة أنت"مقبرة حتحور ومحتوياتها" سات
هرم     ى  وف من الجنوبية الملك      " سنوسرت"الجهة البيت ألعضاء مقابر أربع على ىعثر

األميرة         مقبرة إال جميعها ونُهبت خُرzّبت أنت  "وقد حتحور الصغيرة    " سات حجراتها إحدى فإن
اللصوص   أخطأها كنز       . قد قطع تفوق قطع فيها صنعها  ى  ف" هشور"ووtجد ودقة وأهم. جمالها

يبرهن              معروف مثال أحسن يعد الرائعة واألشكال بالرسوم محلى لملكه، تاج المجوهرات هذه
نبوغ    فى  المصرعلى العمل   ى  ومهارته من النوع وأساور     . هذا وأحزمة صدريات وجدت وقد
. وخالخيل



١٣٨

الثالث م. ق١٨٤٩–١٨٨٧: سنوسرت
الثالث"يعد   ـة           " سنوسرت طاحن ـروب بح قاموا الذين الغزاة أكبر من المصريين عند

ـيويين                األس ـد ض الشمال جهة ومن السودان، ضد الجنوب جهة من مصر حدود عن .دفاعaا

ف ويذكرونه األجيال تتناقله اسمه باسمىوبقى ". سوزستريس"خرافاتهم

أعال         " سنوسرت"ى  رأس إلى فيها ليعبر األول الشالل عند قناة حفر . الشاللى  ضرورة

ـون                   يك قد بل اآلن، نحن نفهمه كما الصحيح بالمعنى قناة حفر ذلك من المقصود يكون ال وقد
شر      اآلن الموجود الممر تعميق ـر           القصد كبي بدون فيه السفن جر على ليساعد سهيل جزيرة ق

ـوش    . عناء الك ليهزم بجيشه وسار جديد من الشالل ترعة بحفر قام ثم أعدائه، بالد بغزو وقام
. الخاسئين

بحصن    ـة            " الفنتين"واهتم الرابع ـم ث الثالثة بالحملة قام ذلك وبعد مدخله بتحسين وقام
ع      وأقام المشهورة، الحدود لوحة قلعة  وأقام منها وقالع حصون ـدود    " سمنة"دة ح ـر آخ ـد عن

ف الثالث  ى  جنوبية سنوسرت الخالدة     . عهد الحدود لوحة ضمن جاء ـوم     : "ومما تخ ـت جعل لقد
أجداد    ى  بالد إليه وصل مما وينفذ  ى  وإننى،أبعد يقول الذ  . ملك الرجل ـة    ى  إن الدع إلى يركن

ه والشجاعة العدو، قلب يtقَوzّى عليه الجهوم التخاذلمضاىبعد هو والجبن العزيمة، ". ء

عبادة   اإلله" سنوسرت"إن عبادة مع المساواة قدم على ـوم"واإلله" ددون"أصبحت " خن

تولى   ". سمنة"قعلة  ى  ف النوب" تاهرقا"ولما ومائت   ى  الفرعون ألف انقضاء بعد البالد ـنة  ىحكم س
حكم معبد"سنوسرت"من أعاد فاتح" سمنة"، الثالث"مالعظي" النوبة"وعبادة ". سنوسرت

: آثاره

ف    منقوشًا اسمه شمال     "ىتوشك"و  " أمادا"و  " سهل"و  " الفنتين"ى  وtجد األماكن هذه وكل
الثان ف            .ىالشالل له تكريمaا أقيم معبد على كذلك اسمه وجدنا فقد جنوبه ـع  " مرجرس"ى  أما ويق

الغرب   الشاطئ الثان  ى  على الشالل وح    ى  وفى،من مثل وجود يحتمل المصر   أسيا تَدzّخل فيه ىيد
السوريةىف . الشئون

ف   استولى بالد     ى  وقد من الذهب من عظيمة كميات على حكمه من عشرة التاسعة السنة
ف      . النوبة منه جزءaا يستعمل أن اعتزم مقبرة   ى  وقد ـرة   ". الغرابة"ى  ف" أوزير"ترميم مقب وهناك

بالعرابة مدفونة الثالث معبدa. لسنوسرت أيضaا هناك لنفسهوأقام صغيرaا . جنائزيaا



١٣٩

الثالث"هرم ": سنوسرت

ف شمالى  ويقع أى  دهشور وسماه   ى  فى  اللشت من  ) سالمى  أ" (حتب"الالهون وبالقرب
الملكة مدافن الهرم أخيرات" نفرهنت"هذا . وأميرات

ف      مباٍن عدة الفرعون هذا ـ        ى  وأقام ف األحجار لقطع البعوث أرسل كما القطر، ىجهات
المدينة". ماتالحماىواد" أهناسية معبد لبناء المستخرجة األحجار .واستخدم

ف وقداسته الثالث، سنوسرت شعبهىوفاة : نفوس

قو      ملك حكم انتهى مات ـصور          ى  ولما الع ـر أفخ ـن م وعهده الجانب، مهيب البأس
ف أوراق. التاريخىوأمجدها بين عثر لذكراه" الالهون" "كاهون"وقد تخليد قصيدة ـن  . على وم

فيهاال : جمل

قبائل      " ذبح قد منه التسع"والرعب مصر" (البدو ـذ  )" "أعداء ال ـسهم    ى  وهو ال ـوق يف
"". سخمت"كاآللهة

بقوتك" مصر اغتباط أعظم القديم! ما النظام حميت ". فقد

بحكومتك" الشعب اغتباط أعظم السلب! وما قمعت ". قد

الثالث م. ق١٨٠١–١٨٤٩: أمنمحات
الث"يعتبر   وأقدرهم      ى  ف" الثأمنمحات مصر فراعنة أعظم من التاريخ ـان   . نظر ك فقد

الذ   الطويل ـة،             ى  حكمه عظيم ـشاريع وم ـكينة وس هدوء عصر عامaا وأربعين ثمانية نحو دام
والده           عصر كان ما بقدر اجتماعية حيوية جليلة الثالث"وأعمال ـروب    " سنوسرت ح ـصر ع

ف   وتوسيع ال     ى  وغزوات أمنمحات قام وقد البالد، ـة       رقعة الزراع ـث حي من بإصالحات ثالث
الدنيو جزيرة       .ىوالدينى  والتعمير شبه إلى بعوث ـ   " سيناء"وأرسل ف منجم ـرابيط  "ى  وافتتح س

ـة         "الخادم بعث مثل المناجم هذه إلى ذهبوا الذين الموظفين لبعض طريفة نقوش وهناك ـبك  "، س
وموظف    ى  والذ" حرحب األسيويين، البدو مع رع"يدعى  ى  التحم المصاعب   يك" حورور عن تب

فى  الت ف  ى  القها الفيروز قائالً    ى  استخراج القيظ ـى        "فصل إل للذهاب مناسبaا الوقت يكن لم وإن
آخر        موظف ويعلق المناجم، هذه لف  "أرض الفيروز ـق       ى  إن الحم من ولكن الخالدة، التالل هذه

ف عنه يبحث السنةىأن من الفصل لوحة"هذا وهناك األحجار" سابستت"، . الثمينةالستخراج



١٤٠

الثالث"آثار القطرىف" أمنمحات : أنحاء

ف      عليها عثر متفرقة آثار وكمثال  ى  له البالد ف: "طول ـاب  ى  لوحة الك ـدة   "مدينة قاع ،
ف اليهودية"ى  تمثال ف" منف"ى  وف" تل اإلله   ى  زاد وف"بتاح"معبد تمثال     ى  ، على له عثر الكرنك

وف    صغير، وآخر األحمر" (نخن"بلدة  ى  كبير ف      ) الكوم عدة آثار له وتوجد تمثال، ـاء  ى  له أنح
الشكل أسطوانية وأختام وجعارين مجوهرات تشمل العالم وتماثيل. متاحف صغيرة . ولوحات

رع"تعاليم أب التاريخية" سحتب ومكانتها : ألوالده

الت  ى  وه الوثائق ف        ى  من الفراعنة إليه وصل ما مقدار عن لنا ـرة   ى  تكشف األس أواخر
عشرة    الوراثيون        الثانية األمراء إليه وصل ما ومقدار والتقديس االحترام ـك   : من المل احترموا

رع" ف  " نيماعت وألفَّوا وجاللتهى  بأجسامكم، هو   . قلوبكم ـى  الذ) "سيا" (الفهم"إنه ـوب،  ى  ف القل
وإنه       إنسان، كل تفحصان قرص        ى  الذ" رع"وعيناه من أكثر األرض يضيء وأنه بأشعته، يرى

...". الشمس

قارونبحير موريس(ة )بحيرة

ف   جدال الثالث"أن  ى  ال ـن           " أمنمحات م ـل ك ويقول الفيوم إلقليم عظيمة عناية وجه قد
البحيرة" استرابون"و  " هيرودوت" ف     : "عن تتوفر كانت النيل مياه شهور،    ى  إن ستة مدة البحيرة
نفسها،             ى  وف القناة بطريق المياه منها تخرج السنة من األخرى األشهر ستة بواسطة  مدة ولكن

الغناء               الواحة هذا أن على تدل األمور ظواهر فإن حال أية أخرى،وعلى ـ) الفيوم(عيون ىه
به قام ما وبخاصة النيل، عمل الذ" أمنمحات"من المجيد العمل بقيتىمن ما ". الفيوم"سيبقى

رأى    الثالث"لقد ات        ى  ف" أمنمحات إذ القحط، ويالت من للبالد منقذًا الفيوم خذهمنخفض
ـ    ف سنويaا النيل انخفاض أثناء بالمياه جميعaا الشمالية البالد يمد أن يمكن طبيعيaا ـصل  ىخزانًا ف

ف      تنساب الفيضان مياه وكانت ف  ى  التحاريق، الفيوم هذا     ى  منخفض أن والظاهر الخريف، فصل
ف      فكروا قد مهندسيه أو النتيجة       ى  الفرعون وكانت وخروجه، الماء هذا دخول لتنظيم أن  طريقة

ف شمال    ى  فكروا الترعة اآلن      " ديروط"عند  " أسيوط"استعمال ـة المعروف الطبيعية الترعة وهذه
يوسف" ". ببحر

الثالث"وأعاد   الذ  " أمنمحات المعبد األول"أقامه  ى  بناء ـ" أمنمحات ـوم"ى  ف ـه  " الفي ول
ف عندىتمثاالن النيل مقاييس وترك النيل، مناسيب بتدوين وقام بياهمو، ". قمة"و" ةسمن"بلدة



١٤١

الثالث أمنمحات هرم
يشذ    الثالث"لم ف  " أمنمحات أسالفه فيه       ى  عن ليتوارى منهما واحد لنفسه، هرمين إعداد
الحقيق لتأو  ى،جثمانه الروح   ى  واآلخر فيه   ) كا(إليه إليها القربان عند    . ويقدم األول الهرم فأقام

ف" دهشور"ىفىوالثان". الفيوم"مدخل حجرىوتفنن الدفنإخفاء . ة



١٤٢

األميرة نفرو"دفن الثالثىف" بتاح أمنمحات والدها : مقبرة

ف     فريدaا عمالً يعتبر الجنائزيةى  وهذا ـع        . العادات م ـا روحه يجتمع أن غرضه وكان
ف واحدةى  روحه ـن               . حجرة م ـار أحج ـة ثالث من يتألف لها تابوت بصنع أمر ذلك أجل ومن

ف" الكوراتسيت" الذىوtضع بىالفراغ فيهتخلف ودفنت الحجرة وجدران تابوته قاعدة . ين

األميرة قربان نفرو"مائدة ": بتاح

روح          ى  المصر كيان لها ملونة أو منقوشة صورة كل أن يعتقد ـة     .ىكان الكهن ـان وك
ف الت     ى  يبثون الصور هذه أن القوم حقيقية        ى  عقول حيوانات تصبح أن يمكن مضرaا بعضها كان

لذلك األذى؛ بالمتوفى الحيواناتوتلحق أجزاء بعض يبترون . كانوا

الثالث"هرم :دهشورىف" أمنمحات

الثان   الهرم له     ى  الذى  أما انتخب فقد ـ   " أمنمحات"أقامه، ف ـا aـد    ى  موقع عن ـصحراء ال
جنوب" دهشور" من والده" منف"ىالقريبة هرم من بالقرب الثالث"وكذلك ". سنوسرت

ومحتوياتهما األميرتين : مقبرتا

هذا عثر    وبجوار مقبرت" مورجانى  د"الهرم وقد     ى  على الفرعون، ابنتا وهما أميرتين
ف ـصر              ى  عثر الم ـالمتحف ب ـة المحفوظ ـاخرة الف ـوهرات المج ـن م كمية على .ىقربيهما

بالرسوم مزدحمة . والصدريات

الهرم ": اللبرنت"معبد

ف          وهو قدم ثمانمائة وعرضه قدم ألف نحو طوله مجموعة   ى  يبلع عن عبارة من  الواقع
والردهات واألبنية . المحاريب

الثالث"ىمبان فىف" أمنمحات األول أمنمحات جده : الفيومىمعبد

الورد        ى  وه الجرانيت من ورقعتها أعمدتها واسعة قاعة عن ـن     ى،عبارة م ـا وأبوابه
النضار . الذهب



١٤٣

عصره فن من : أخالقه

المصر   الفن ال      ى  فى  بلغ المحاكاة من درجة قصيرة لمدة وهناك   عصره الصافية طبيعية
للفرعون     صور الثالث"مجموعة ف  ى  الت–العظيم  " سنوسرت عليها البحرى  عtِثر تمثله  -ىالدير

شيخوخته       ى  ف إلى شبابه منذ حياته من مختلفة ـ       . أدوار ف ـوح ويل خاصة بتقاسيم يتميز ىوكان
التفكير الذ. عينيه الرجل مال  ى  نظرة ـه علي ترتسم عبوس ووجه الهموم، ـة،   أنهكته الكآب ـح م

الت     النظرة هذه فيه ـد             ى  ويشاهد ق ـائرة غ تجاعيد وأن ثقال قد الجفنان السافر، الحزن عن تنم
الحزينتين    عينيه تحت ف. خطت عليه        ى  والباحث انطوت وما عشرة الثانية األسرة ملوك صور

ف            كانت أنها على يستدل ورزانة، وجرأة وقنوط ويأس وآالم حزن ـة     ى  من حال ـل تمث الواقع
الذالع الشعور              ى  صر ذلك أن حد إلى والشكوك بالريبة مملوءaا عصرaا كله كان إذ فيه، وجدت

ف        الفن أنواع أعظم على ظالله انعكست وأعن  ى  قد العصر، ـل،       ى  ذلك والتمثي ـت النح ـن ف به
ف رأسهم    ى  وبخاصة وعلى الثالث"ملوكهم ف    ى  الذ" أمنمحات القمة إلى بالبالد ناحية  ى  سار كل
نواح ـه           البالى  من موت بعد تقديس موضع كان وقد والفنية، والدينية، والزراعية االجتماعية، . د

ـن                 م خل�فه بما بل والعنف، بالقوة وتعظيمه احترامه الشعب على العظيم الرجل هذا يفرض لم
الت الباقية اآلثار البالدىعظيم الثالث"إن–أفادت الفيوم" أمنمحات إقليم محيى بحق . يعد

الرا . م. ق١٧٨٨–١٨٠١: بعأمنمحات

ف   نزاع الثالث"أن  ى  ال ـام،    " أمنمحات النظ ـة ثابت المنزلة، عظيمة مملكة البنه ترك قد
ف     كلها السلطة جمع ـن          ى  بفضل م ـة جمل الوراثيين المقاطعات أمراء وتالشى فرعون، قبضة

الرئيسية       للحكومة تابعين موظفين بهم واستبداله يكن   . البالد، الرابع"ولم بالشخصية" أمنمحات
األمام إلى دائمaا بالبالد يسيرون كانوا الذين وأجداده والده مثل المناضلة . البارزة

ف       مطمئنة هادئة البالد والده له نشط     ى  ترك لذلك تخومها، ـع  "كل الراب ـ" أمنمحات ىف
والمعادن األحجار الستحضار السلمية البعوث . إرسال

الرابع أمنمحات : هرم

المستر هرم"ىماك"عزا بناء الفرعون هذا فيهىالجنوب" مزغونة"إلى دtفن إنه . وقال



١٤٤

ف الرابع أمنمحات القطرىآثار : أنحاء

ف        عدة آثار على الفرعون لهذا عثر ـاك       ى  وقد وهن وتماثيل، هياكل منها متفرقة جهات
لنا     يtظِهر والرابع  "نقش الثالث ف  " أمنمحات معaا ـ   . الحكمى  مشتركين ف نقوش ـ"ى  وهناك " ةقمن

النيل مناسيب مقاييس عليها ف. كتب عظيمaا نشاطه سيناءىوكان من المعادن . استخراج

مثل      موظفيه نقوش اإللهة    " زاف"ومن ذكر الفيروز" حتحور"نجد ـة   . سيدة لوح ومن
ف   عليها ـل       "ىالهودى  واد"ى  عثر أرس أنه تبين أسوان شرق جنوب مترaا كيلو أربعين بعد على
إلحضار الج"بعثة ". شمتحجر

ـا               عليه اإلردواز ـن م صغيرة، لوحة منها صغيرة تحف بعض الفرعون لهذا ويوجد
وه        الفرعون، هذا اسم عليها ومنقوش أخضر، فى  طالء البريطان"ى  اآلن ـذلك   "ىالمتحف وك

ـاحبه               ص واسم الفرعون اسم عليه مكتوب والعاج األبنوس من صغير صندوق ـن"يوجد " كم

إدارىالذ حارس وظيفة يشغل المطبخكان . ة

ورقة نا يومaا" تورين"وذكرت وعشرين وسبعة أشهر وثالثة سنين تسع حكم . أنه

نفرو سبك . م. ق١٧٨٧–١٧٩٢: الملكة

أن      على األحوال الرابع"تدل توف" أمنمحات ـذكور،   ىقد ال ـن م خلفًا له يترك أن دون
األميرة     أن نفرو"والظاهر للمل    " سبك الوحيدة الوريثة كانت ملكة     أخته البالد أشراف فتوجها ك
لنا      ذكر وقد أخت   " مانيتون"عليهم، الرابع"أنها ـت      " أمنمحات بن تكون ذلك ـات  "وعلى أمنمح

". الثالث

نفرو   "ومعنى   سبك  (سبك اإلله الذ  ) حسن اإلله فى  وهو ـه    ى  يمثل واإلل تمساح صورة
". للفيوم"الحارس

الباقية : آثارها

الهول"تمثال   تانيس    " هالخطاعن"ى  ف" أبو من ـن       ). حان(بالقرب م ـاء بن ـود عق بعض
ف المدينة"معبدىالجرانيت ". أهناسيا



١٤٥

ورقة    نفرو"أن  " تورين"وتخبرنا ـة         " سبك وأربع ـنوات س ثالث مدة البالد حكمت قد
يومaا    وعشرين وأربعة ـذه              . أشهر ه ـة خاتم يtع�د حكمها فإن الذكور من خلف لها يكن لم ولما

أ  . األسرة نالحظ ف        وكذلك الملكة لقب وضعت قد سقارة ملوك قائمة ـ    ى  ن ف ـصحيح ال ىمكانة
قائمة أما عشرة، الثانية األسرة ملوك أسماء اسم" العرابة"نهاية حذفت نفرو"فقد ". سبك



١٤٦

ف الوسطىىالمدنية الدولة عهد
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

: مقدمة

مكانً     اإلقطاع أمراء بالط ف    كان والفنون بالعلوم للعناية ـها،      ى  ا وعرض ـبالد ال ـول ط
ف       تقوى الحرة المتوسطة الطبقة أصبحت ف   ى  وكذلك مكانها وتأخذ ـن    ى  البالد، م األول الصف

االجتماعية ف    . الحياة يتبع المقاطعة أمير ـسير         ى  وكان ي كان ما النصح من موظفيه مع سياسته
القديمة     الدولة حكام نهجه ا. على إلى التفلنستمع أمير     ى  لكلمات بها يتغنى ـيوط"كان ـ" أس ىف

األهناس عمله     ":ىالعهد عن فصلته امرؤ يوجد ـا         . ال aمتبع دام ـا م أمالكه اغتصبت إنسان وال
األرض       على السعادة نشرت ولدق وظيفته؛ ـاك        . حدود انته ـت أمق وكنت اللص، أثر واقتفيت

الملكية ". حرمة

الذ       الموظفين طائفة بجانب توجد كانت ف   وقد وظائفهم حtِرموا ـات   ى  ين المقاطع أنحاء
الذ   الفقر ف          ى  بسبب مصر على تطغى األولى التدهور موجهة أخذت عندما البالد ـة  ى  عم نهاي
السادسة ف     . األسرة بحقهم يدعون قوية أسر أمراء      ى  وظهرت مثل مصر عرش ـة"وراثة " طيب

استتباب      ". أهناسيا"و  " أسيوط"و وعدم الظلم مظاهر عن أوصاف ـ   وظهرت ف ـور  ى  األمن ص
جديدة              سلطنة وتأسيس االجتماعية بالعدالة مطالبين األقالم حملة من جماعة كتبها أدبية مقاالت

وجور ظلم من بها حاق مما البالد . تخلص

األهناس   العهد ف  ى  ومنذ يسير مع        ى  كان تظهر وكانت حربية فرقة المقاطعة أمير ركاب
األمير" بالدرو   " أتباع مسلحين جنودها و     وكان ـراب والح ـبلط(ع ـشاب،    ) ال والن ـواس، واألق

ـ             ف ـة العظم ومظاهر االحترام مراسم بأعظم األقاليم حكام يحاط وكان ـاالت  ى  والسهام، احتف
ف وقوعه يندر كان مما الوزيرىالبالط حتى القديمة الدولة . عهد

ف   ى  وف كان الفوضى ـد          ى  عهد بح ـه علي وينتصر الفرعون يقاوم أن األمراء استطاعة
األرنب           . السيف مقاطعة حكموا الذين األمراء من أميرين أن ذلك ـة"فمن ـمتها  " البرش وعاص

أحدهما       " األشمونين" فيقول الفرعون على بانتصارهما يفتخران كانا ـصت    : "العظيمة خل� ـد لق
المالك     ى  فى  مدينت البيت طغيان من الشدة ف      " أيام الفوضى منتهى على دليل أكبر . البالدى  وهذا

فرعونها الفترةىفوضعف عشرة. تلك والثانية عشرة الحادية األسرتين ملوك . وجاء



١٤٧

الت        الداخلية الحروب تحريم هو تغيير أول األقوياء     ى  وكان األمراء هؤالء يثيرها كان
الثان. بينهم التغيير أوالد  ىأما ـين ب شرط وبال قيد بال بالوراثة المقاطعة ملكية انتقال محو فهو

المقاطعات . أمراء

التال الفرعونىسلطات اكتسبها
قائم     جيش ف    –تأليف الملك وراثة ـر      –المقاطعات  ى  تقييد أم وموافقته الفرعون رضا

أ  ى  طبيع حدوث ـة           –تغيير  ى  عند ومراقب اإلدارات فإن الحركة وحرية العمل حرية وجود مع
الملك    سيطرة تحت ف    . الشرطة المحاكم قضاة بتعيين اال   –المدن  ى  يقوم العدالة –جتماعية  نشر

ف وجد مثلما االجتماعيين والمصلحين العلم خيت(ىتشجيع . )ىتعاليم

عصر        من مكتب مدير لنا األول"وصور الت  " سنوسرت المثالية على   ى  حياته يسير كان
ف ف       ى  نهجها جديد بعث على يدل مما للناس، ـسانية       ى  معاملته اإلن ـة العدال نحو يتجه األخالق
يلز   : فيقول إنسانًا كنت ف     لقد صبورaا المتهور، أمام الصمت ـن       ىم ع ـدaا مبتع ـل، الجاه حفرة

االندفاع      من خلوaا حليمaا وكنت ـصالح         .... الثائر، م ـعaا واض رعاياه، مع مصادقًا إنسانًا كنت
المساواة    قدم على الطعام    .. الناس رب ـا       ) سخيaا(كنت aرحيم المعوز، صديق الشح، عن بعيدaا

يأو    امرءaا وكنت ـه،            المسى  بالفقراء، ل علم ال لمن مثقفًا وكنت الفقراء، مع كريمaا الجائع، كين
أل يفيدهىومعلمaا ما . إنسان

الخارجية والعالقات الحروب
أن    ـوبين         " أمنمحات"يرجح الل لتأديب حمالت ُأرسلت الواحات، استعمر من أول . كان

هم         عودaا وأصلبهم مصر أعداء أسد ـ     " الكوش"كان م الوسطى النوبة بالد ـرت  "د�  سكان سنوس
مياه      " الثالث منحدرات حتى المصرية الثان   " قمة"و  " سمنة"الحدود الشالل وراء ـا  ى  فيما وحماه

ثمان وف   ى  بإقامة المرتفعات، على التى  قالع ـاك   ى  الجزيرة هن النهر ـام   . وسط ـرت  "أق سنوس
قلعة" الثالث عشرة . ست
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أسيا جهة من حدودها خارج مصر نشاط
تر     بدأت قد الحمالت إلى   كانت حروب       " بنت"سل قيام عشرة، الحادية األسرة عهد منذ

ولوبيا     مصر ف      –بين وجاراتها مصر بين العالقات ـشرق  ى  عادات ال ـى  الشمال ـوريا"ى  ف " س

مدهشة          " فلسطين"و بسرعة وصفاء ود من يكون ما أحسن الثالث"–على مد�   " سنوسرت قد كان
الثان الشالل حتى بالده ا–ىسلطان المحطات فووصلت حتىىلتجارية ـوار  " كرمة"عهده بج

الثالث    بالدهم         ى  ف) األسيويين" (العامو"وجود   –الشالل أن على يدل ال عبيدaا أو تجارaا مصر،
المصر    النير تحت كالتجارة       ى  كانت سلمية عالقات البلدين بين يتكون قد ـارات   . بل إش ولدينا

با اشتروا عبيد بمثابة مصر إلى أسيويين إحضار عن فعابرة جاء كما ". كاهون"ورقةىلمال

المتوسط األبيض البحر بجزر مصر عالقة
الحلزون   الشكل ف      ى  فى  ظهور العظيم بانتشاره العالقات بعض له ـد   ى  مصر واح وقت

إيجه  "و  " كريت"ى  ف بحر األوان   "جزر بعض ووجدت إلى   ى  التى  ، ـ" كريت"تعزى ـائر  ى  ف حف
. الجيزة



١٤٩

التماثيل نحت الملوك(فن )تماثيل

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـث                وتنبع بشرية قوة عن تعبر بأنها تمتاز أقوى، تقاسيم عن الوسطى الدولة تماثيل تنم
الت         التماثيل استعمال شيوع حديد، من قدت إرادة البشر  ى  منها الحجم ـى  تفوق ـا   ى،الطبيع أم

ف     السائد فإن األفراد يتعد   ى  تماثيل ال فنها ف   جودة المتوسط الحد ـ   ى  ى ف يندر ـن  ى  اإلتقان، الف
ـرام             ى  المصر واحت ـزه مرك ورفعة بشخصيته يشعر عظيمaا مصريaا موظفًا اإلنسان يرى أن

ف   منحوتًا تمثال    ى  مكانته مثل ـن        " حتبى  خرت"الحجر م ـصنوعة الم ـال العم تماثيل الجالس،
وه ف  ى  التى  الخشب، توضع والعجاى  كانت الخباز مقام لتقوم والجندالمقابر ـد  ىوالراعىن فق

الفنية التماثيل عن تمييزها من بد ال ولكن بأكمله، جيش على منها . عثر

ف           تأثيرها حيث من وبخاصة حيوية، منها تنبعث والبارزة الغائرة إذ  ى  النقوش النفس،
ف         مرة ألول كذلك وظهرت اجتذابaا، لها النظر المصرى  تجذب األوان  ى  التاريخ أما ىالجعارين،

ف   الحج استعمالها فكان أن            ى  رية ـع والواق ـر، النظ ـت تلف عالمية مكانة يحتل الوسطى الدولة
ف           صناعته اندمجت فقد الخزف أما للقديم، إحياء كان وقتئذ ـة     ى  استعمالها الدول ـن ف شخصية

الذ الطراز استعمال هجر ولهذا فىالوسطى، شائعaا القديمةىكان . الدولة

ف الوسطىىاألدب الدولة عصر
ف    ى  الت" أمنمحات"عاليم  ت أدبية قطعة أهم فه  ى  تعتبر العصر ـى    ى  هذا عل جاءت وصية

ووريثه" أمنمحات"لسان األول"البنه ". سنوسرت

روهو  " نفر ف   ى  ف" أمنمحات"تمجد  " نبوءات قيلت تنبؤات ـابرة،    ى  صورة الغ ـان األزم
ه     ى  ف" سنوهيت"مخاطرات  " عشرة الثانية األسرة عهد ح  ى  باكورة عن ـة   عبارة تاريخي وادث

ف أدبىحيكت .ىقصصىثوب

الغريق" البحر   ى  ترو" قصة السندباد البحار ف    ى،عن مغزاها إن ـاة   ى  بل الحي تجارب
مديح               قصائد ووصلتنا الجأش، ورباطة والهدوء بنفسه وثقته شجاعته على المرء يحافظ أن هو

األغان       بعض لدينا وكذلك محضة، دينية وأخ  ى  وأخرى الطريفة، ـا      الدنيوية غلين ـلت وص ـرaا ي
عهد من الفرعون لتتويج األول"مسرحية ". سنوسرت
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الخلقية المسئولية وتعميم االجتماعية العدالة

الوسطىىف الدولة عهد
الت        الفوضى بعد اجتماعيون كُتَّاب اإلصالح بحملة بعد     ى  قام الثورة أثناء البالد اعترت

القديمة   الدولة ال    . انهيار الفالح قصة من ـوظفين          فالغرض الم ـن م ـة طائف ـشاء إن هو فصيح
الذ            الجديد العهد طبقات بناء أكتفاهم على يقوم حتى واألمانة بالكفاية ـه    ى  المتصفين في ـسود ت

االجتماعية التى  وف. العدالة فيها   ى  القضية من        "ىخيت"حكم فبالرغم بذلك الملك يرض لم ظلمaا
ف    جار الوزير ممالئً     ى  أن األقربين عشيرته بعض على بمحاباة       حكمه يتهم أن من خوفًا أجنبيaا ا
منه   خيانة أن            . أقاربه رغم المجحف حكمه على الوزير أصر الحكم أقاربه أحد استأنف وعندما

بقوله البنه الملك تعليق وكان القديمة، الدولة عهد من الصيت ذائع الوزير :هذا

التحي           " ألن بالعدل، تحكم أن تنسى فال للعدالة، تخطيlا يعد ذلك ـى     إن عل طغيانًا بعد ز
تعرفه.. اإلله ال من معاملة تعرفه من ". وعامل

الذ األعظم الظلمىاإلله يمقت الحكومة على يشرف
التعس" االجتماع     " الرجل الظلم به حل قد ف   ى،كان عنه ـائس    ى  فعبر الب الروح صورة

يظهر       ى  الذ لم وأسبابه، يأسه عن إال     " أوزير"يعبر ـريح ص بشكل للعدالة ـ  حاميaا ـد  ى  ف العه
ف" رع"و" أوزير"ىاإلقطاع جنب إلى جنبaا وضعا الخلقىقد العصرىالتفكير . لذلك

ف أساس     ى  عثر خطاب على الخشبية التوابيت ف   ى  متون الشمس إلله نشر  ى  مهم عصر
الناس   ى  أ(الديمقراطية   بين المساواة منه   ) تعميم مهمة فقرات األربعة    : "وهذه الرياح خلقت لقد
منها ـر              ليتنفس الفقي ليستعملها العظيمة المياه خلقت ولقد حياته، مدة اإلنسان أخيه مثل اإلنسان

ـ                 ه ـوبهم قل ولكن السوء، إتيان عليهما وحرمت أخيه، مثل رجل كل خلقت ولقد السيد، ىمثل
قلتهىالت بما ". نكثت

الوسطى : الطبقة

ف        قام أن األشراف محو نتائج من ـط     ى  كان الوس ـة الطبق طائفة ـضها،   البالد لتناه ى
ف عظيم شأن له كان ما الحقوق من االجتماعيةىفاكتسبت العدالة . توطيد



١٥١

األمير : "ىعبحىزفا"معبد

ـيض               األب الخبز من رغيف تقديم منها بالوقف الخاصة العشرة الشروط عليه نقش وقد
واللحم والجعة أقدم. لتمثاله، عن نعرف كتب ومما األرواح"والفطائر لكل ". عيد

األجداداحت مقابر : رام

مقاطعة      حكام قام الت   " البرشة"فقد أجدادهم مقابر ـصر     ى  بإصالح ع إلى عهدها يرجع
. األهرام

واألدعية : الصلوات

المصر   حاول ـنقش            ى  وقد ب فقام خالدة، سعادة المتوفى به يضمن عالجaا يجد أن القديم
ف           تأثير ذات أنها يعتقد كان قبره واجهة فوق وأدعية ف  إى  صلوات للمتوفى بكل  ى  مدادها اآلخرة

فيها    إليه يحتاجه ف     .. ما االعتقاد لنا توضح األدعية ـن        ى  وتلك م ـات الكلم لتلك كان ما مقدار
الفعال . التأثير

التوابيت متون : ظهور

ف من      ى  ظهر أخرى طائفة الوجود الجنائز"عالم اآلثار      "ىاألدب علماء يسميه ما وهو
التوابيت" مشابى  وه" متون لسابقتها   صيغ األهرام(هة ف    ) متون االتحاد كل معها القيامى  وتتحد

العاد         اإلنسان لحاجات مالئمة أكثر كانت أنها غير أى  بوظيفتها، ـات     ى  من الطبق ـن م شخص
ف        يستعملونها الشعب دهماء كل كان ولذلك أ  ى  العليا، الوقت اإلقطاعى  فى  ذلك ـد   .ىالعهد وق

يسمى     ما الموتى"كان من        جاء  ى  الذ" كتاب أخذت منتخبات من مؤلفًا بعد التوابيت"فيما " متون

ف   كانت من        ى  وهذه أخذت كثيرة مقتبسات من تتألف األهرام"الواقع ـ   " متون ف تكتب ىوكانت
األرز خشب من المصنوعة الداخلية التوابيت أوجه على العصر ). باتوتًا١٣٨(هذا

األوزير   الالهوت ف   ى  الذى  إن أخذ قد بصى  كان ـرة       االنتشار األس ـذ من ـحة واض فة
ف    تدخل قد التوابيت"ى  الخامسة ف" متون ف      ى  بل كذلك تدخل كما عليها استولى ـون  "ى  الواقع مت

الذ     . بالضبط" األهرام المتن هو لذلك مثال من      ى  وأحسن جزءaا بعد فيما ـوتى  "صار الم " كتاب

ف       أصبح وقد عشر، السابع الفصل اإلقطاعى  باسم ا     ى  الذى  العهد ـن م ـصدده ب ـصول  نحن لف
ـ                 ف ـو وه التوابيت، من عدة على المكتوبة األخرى المتون كل على يتقدم نجده إذا ىالمحبوبة
أيضaا               اآلخرين اآللهة بعض منه يظهر كان ولو الشمس إله مع المتوفى توحيد عن يعبر . جملته

المتوفى الرجل يقول : إذ
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الذ" آتوم"ىإن" وحيدaاىوأنا . كنت

ظهوره" رع"ىوإن" أول .عند

نفسهىوإن" خالق العظيم . اإلله

اآللهةىوالذ" ورب أسماءه . سوى

أىوالذ" يدانيه اآللهةىال بين . إله

ملك" الغدىوإنىوأمسى ". أعرف

الشارح هو   : "ويقول ـا           " أوزير"ذلك aخاص كان النص هذا أن تمامaا الواضح من أنه مع
الكالم        سياق من يفهم كما فقط الشمس كان   . بإله ـصيغة       ولقد بال المتون تلك صياغة جراء من

السفل     العالم أدخل أن ف   ى  الذى  األوزيرية، بأوزير خاصaا ـسماوية   ى  كان وال الشمسية .. المتون

أن    ف     " رع"والنتيجة اآلن حشر قد الشمس الخاص     ى  إله السفلى اآلخرة ـأوزير"عالم ـى  " ب وعل
ف     الحوادث عرض يمكن المب       ى  ذلك ـن م بشيء تشعر بصورة الصدد إن      ذلك ـا قلن إذا ـة الغ

األهرام"ى  ف" أوزير" ف    " متون السماء إلى رفع ف    ى  قد أنه نجد أننا ـت   "ى  حين التوابي ـون و" مت
الموتى" أنزل" كتاب السماو" رع"قد مقره األرضىمن . إلى

وه        ساحرaا المتوفى بها يصبح تعويذة توجد الذين     ى  كانت المنعمين األفراد إلى موجهة
ال" آتوم"حضرة  ى  ف ف  . شمسإله التعويذة التالية    ى  وهذه بالكلمات تختم رقية ". ساحرى  إن: "ذاتها

يحتو          احتفال هناك كان السحرية قوته المتوفى فقدان من مع    ى  وخوفًا سحرية رقية وضع على
ف          يكون حينما السحرية قواه منه تنزع ال حتى السفلى  المتوفى هناك     .ىالعالم أن ـذة  "كما تعوي

م    والخروج النار السماء   لدخول خلف النار ـسياحة        ". ن لل ـصورaا م للمتوفى رسموا قد والكهنة
ف        العظيم النار باب عند له مرشدaا ـستأنف         ى  ليكون ي أن ـه يمكن اللذين الطريقين ليريه المدخل

مائيaا واآلخر بريaا الطريقين هذين أحد كان وقد سيره، .منهما

الجم          حق من اآلن صارت قد الملكية الشمسية اآلخرة يستوفحتى ـون   ى  يع الفرع فيها
الشعب    أفراد بقية مذهب     . مع كان ما ف" أوزير"وبقدر العام     ى  قويaا انتشاره فإن األهرام عصر

اإلقطاعى  ف ـة                ى  العهد ديان ـر ظه فيه نجد إذ قبل، من سبق معروف انتشار كل فاق قد كذلك
الت لعبادة     ى  الشعب وقتئذ مناهضة سيادة     " رع"كانت كانت وقد ـرaا    " رع"الحكومية، ظف ـر تعتب

ديانة      ظفر أما ـا           ى  الت" أوزير"سياسيaا، وربم الكهنة مهرة من طائفة ريب بال أزرها يشد كان
ف          يكن لم فإنه وقتئذ، مستمرة بدعاية لها يقومون ـة،       ى  كانوا الحكوم طاقة وال طائفة، أية طاقة

الت       النعم ألن وذلك مناهضتها، األشراف األ    ى  وال المصير بإغداقها يقوم الحياةى  فى  وزيركان
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ـضة        مناه أخرى جاذبية أية تناهضها ال شاملة قوية جاذبية ذات يجعلها الناس كل على اآلخرة
. لها

: أوزيرآالممسرحية

لوحة بمتحف" أخوتوفرت"تمدنا اآلن المحفوظة لها" برلين"التذكارية : بملخص

اآلخرة عالم إلى الطريقين "أوزير"كتاب

: مقدمة

نتائج   من الت   كان االجتماعية الذ       ى  الثورة الظلم جراء من الشعب عامة بها حاقى  قام
ف     األشراف طبقات من ـب،          ى  بهم عق على رأسaا المألوفة االجتماعية األوضاع انقلبت أن البالد

ـام                 قي إلى دعا مما الزمان من مدة الفوضى فسارت غنيaا، الفقير وصار مسودaا، السيد فأصبح
ا     األقالم حملة من ـذ       جماعة ال بالملك وينددون االجتماعية بالعدالة يطالبون ـان  ى  لمصلحين ك

ف ويعلبىمنزويaا يلهو داره . عقر

الت      الوصل حلقة الطريقين كتاب بين   ى  ويعد ـرام  "تربط األه ـ" متون ـة  ى  وه الخاص
الت    الكتب وبين فى  بالملوك مثل     ى  ظهرت الحديثة الدولة ـد   "يسمى  ى  الذ" المرشد"عهد يوح ما

اآلى  ف السفلىعالم البوابات"ومثل  " خرة والشعب      " كتاب الملوك يستعملهما كان الكتابان وهذان
احتواهما             اللتين الفكرتين أن يجد المحقق الباحث أن على السواء، ـريقتين  "على الط ال" كتاب

الشمس       المذهب من لكل تلخيص عن الملوك(ى  يخرجان ـر  ) ديانة األوزي ـة  (ى  والمذهب ديان
). الشعب

الفرع ـا              جنة مركزه ـشعب ال ـة جن ـت وكان الشعب على محرمة كانت السماوية ون
. األرض
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تمهيد
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

حضارة         عصر كان الوسطى الدولة عهد ـم         ى،ورقإن مظل ـد عه ـه وخلف عظيم وفن
ف        . حالك أحدهم يستقر يكاد ال الدولة هذه ملوك بين      ى  كان ويهوى قواعده، تتزلزل حتى عرشه

ـرة                األس سقوط إثر على البالد، على تطغى المفجعة الحال هذه ظلت وهكذا وضحاها، عشيه
حوال    حتى عشرة، مسرح      ى  الثانية ظهر وعندما عشرة، الثالثة األسرة ـصرية    ختام الم السياسة

البالد      زمام ملكوا األجانب من ثقافتهم          . قوم نشروا إذا حتى مهل، وعلى ببطء إليها تسربوا لقد
على              به سيطروا جرار، بجيش عليها انقضوا وشعابها، مصر سبل أمامهم ووضحت ومبادئهم،

ف الوسطىىالدلتا مصر إلى سلطانهم امتد ثم األمر، . بادئ

الغز    هؤالء يكن ـوال      ولم ح جملة مصر اجتاحوا الذين وال   ) م. ق١٧٣٠ى  اة ـا aهمج
ذو     مثقفين كانوا بل ـتنارت         ى  متوحشين، واس ـوردهم، م من مصر فنهلت وعرفان، حضارة

الت ونواح   ى  بمدنيتهم الحر، فنون الت      ى  انتظمت المخترعات من كثيرaا عنهم وأخذت ىالصناعة
ف    قبل تعرف القوم   ى  وادى  لم الروح واستيقظ الوع  ،ىالنيل، ـا     ى،المصرى  وهب بم ـعر وش

ومهانة ذل من البالد . تعانيه

ملوك             من سلسلة يقودهم بالدهم، الستقالل يناضلون القتال ساحة إلى المصريون وهب
الشجعان األجنب    . مصر النير من البالد ف      ى،لتخليص الشجعان السودانيون الجنود أسهم ىولقد

بداية         منذ المشترك العدو هذا على ف     القضاء فرقة يؤلفون كانوا إذ ـون  ى  األمر، الفرع .. جيش

". كامس

كان    األول"وقد ـة          ى  مtجِل" أحمس الثامن ـرة األس ـة فراعن وأول البالد، عن الهكسوس
المصرية      اإلمبراطورية لبناء األول المؤسس مطمئن       . عشرة، بقلب لسيده يعمل فكان الفالح أما
ف       والموظفين األرض، صاحب ألن راضية، من        تلكى  ونفس يكونوا لم البالد تاريخ من الفترة

بما                والرقعة المجد إلى طريقهم شقوا الشعب، عامة من أفرادaا كانوا بل وراثيين، أشراف طبقة
ف        وللفرعون لبالدهم مخلصة خدمات من به ف   ى  قاموا أو القتال، ـ    ى  ساحة ف الحكم دفة ىتسيير

ف   . البالد يفخر موظفًا أبوي    ى  وتجد من نشأ بأنه رقيقمقبرته ـله    . الحالى  ن أرس ـد وق ونشاهده
ف إلى   ى  الفرعون ـضار       " السودان"أو  " فلسطين"أو  " سوريا"بعثة إلح أو ـية سياس مهام إلنجاز
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والقصور     المعابد لبناء الالزمة ـددaا        . األخشاب مع الحكومية، حياته بتصوير الموظف عنى وقد
فذة وعدالة فضائل من به متصنعaا كان ما . لنا

العظماء ـابرهم             هؤالء مق مزار جدران على لنا يصوروا أن ينسوا لم الموظفين وكبار
ف   والقنص للعيد خروجهم مناظر لنا صوروا فقد ومتاعها، الدنيا الحياة من ـاتهم  ىنصيبهم عرب

المدربة    كالبهم تتبعهم المصر    . المطهمة، عليه كان ما ـة       ى  ونشاهد أناق ـن م ـسار الي صاحب
الم     األطعمة أشهى والتهام وف  الملبس األلوان ـة       ى  ختلفة المحكم األسرة أواصر ترى الحفل هذا

ـ                 ف واإلبداع الدقة من المث�ال إليه وصل ما مقدار أخرى ناحية من نرى كما المتبادل، ىوالحب
وتنسيقها الصور . إخراج

ف     فترة مصر على أتى ـور           ى  وقد موف ـال الح سعيد فيها الفالح كان األسرة هذه عهد
ير     كان أنه لدرجة ف     ى  تدالعيش المتينة النعال وينتعل الجميلة، ـصد     ى  المالبس بح ـه قيام أثناء

اليوم      مصر فالح يتمناه مما المصر. المحصول ـصلوات       ى  فى  كان ال ـدون ي قبره مناظر كل
ف              متاعه يعده كان إذا وطنه أحب مواطن أكبر يعد كان كما الدينية، ـدنيا،   ى  والتعاويذ ال الحياة

ف   المقيم اآلخرة،ى  ونعيمه ـرى   عالم أخ ـورة ص إال ليست اآلخرة عالم جنة أن يعتقد كان ألنه
المحبوب وطنه . لمصر

الوزير             ومقبرة االجتماعية، الشعب حياة عن لنا تكشف النبالء قبور مزارات ومناظر
م" ف     ى  الذ" رعى  رخ مصر، وزراء أعظم بحق zّـ        ى  يعد ف ـل ب ـشرة، ع الثامنة األسرة ىعهد

المصر فكرة  ى  التاريخ تعطينا ف     كله وظيفته ومهام الوزير تنصيب عن ـدل  ىواضحة الع قاعة
منذ           عليه كانت كما المصرية الممتلكات من للوفود تقريبaا  ٣٥٠٠واستقباله ـو    . سنة ه ـذا وه

الح الذ   ى  التاريخ التاريخ ذلك الوجوهى  الحق، كل من وحياته بالشعب ـد  . يعنى أح عرَّف وكما
هو بأنه التاريخ علم المحدثين االجتماعع"المؤرخين ". لم

ف       ى  وف مصر ملوك حروب عليها دونت سجالت ـشرة     ى  المعابد ع الثامنة األسرة عهد
الت    السلمية البحرية بنت  " حتشبسوت"أرسلتها  ى  والبعثة بالد ـة     . إلى الديني الطائفة نفوذ وزيادة

ف البالدى  تسببت الوزير     . انحالل لنا ضرب الوزير    " وسر"لقد بعده م"ومن المثال" رعى  رخ
ف      ينحصر الوزراء رئيس عمل ـة           ى  بأن العدال ـباب أس ـوفير بت ـعبها ش وراحة مصر إسعاد

. االجتماعية
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الوسطى عشرة: الدولة الثالثة األسرة

ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

مقدمة

ـة          مدين ـذوا اتخ ـم وأنه فرعونًا، ستين نحو كانوا عشرة الثالثة األسرة ـة"ملوك " طيب

ـرة                عا األس ـوك مل ـم خلفه ثم عام وأربعمائة وخمسين ثالثة نحو حكموا وأنهم لملكهم، صمة
مدينة      واتخذوا عشرة ـبعين          " سخا"الرابعة وس ستة ملوكها وكان لملكهم، مقرaا الدلتا أعمال من

عام       ومائة وثمانين أربعة نحو حكموا ـبالد       ى  وف. فرعونًا ال غزو كارثة كانت األسرة هذه عهد
األ   من ـ    بقوم ب يعرفون ظلوا        " الهكسوس"جانب الفاتحين هؤالء أن والمعروف الرعاة ملوك أو

عشرة          الخامسة األسرتين عهد طيلة البالد على ست    –يسيطرون ـشر    –وملوكها ع والسادسة
فرعونًا– وثالثون اثنان .. وفراعينها

ـ           ف ظهروا الذين والمصريين الهكسوس من المزدوجة الملوك سلسلة ـد  ى  وهناك عه
عشرة   السابعة إلى       . األسرة المنسوبة الكرنك قائمة أن الثالث"ويالحظ ـت    " تحتمس تجاهل ـد ق

ملوك    كله" الهكسوس"أسماء ف   . التجاهل اآللهة عن ـه       ى  أما اإلل أخذ فقد الوسطى، الدولة عهد
ف          " أوزير" وبخاصة شأنًا، اآللهة أعظم يعتبر أصبح حتى عظيمة مكانه ـعائره   ى  يحتل ش إقامة

.الدينية
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ف عامة عشرةىنظرة الثالثة األسرة حكم
ف          يستقر الفرعون يكاد فما المالك، البيت اضطراب نلمس ـصب    ى  إننا يtغت حتى عرشه

المأساة         معه وتتجدد غيره، يتلوه ثم ويطرد المtلك ـدرة        . منه منح كانت البالد أن على يدل مما
المشين والتدهور الخراب . نحو

عشرة الرابعة األسرة
يحك القبل  لم الوجه ـابعين             ى،موا ت ـانوا ك ـث حي الدلتا غرب منكمشًا سلطانهم كان بل

البحر الوجه شرق استوطنوا الذين الهكسوس .ىلملوك

الهكسوس عهد

: مقدمة

حوال              كان الكنانة أرض من طردهم تاريخ أن اآلن عليه المتفق من يكون ـام  ى  يكاد ع
األول     . ق١٥٨٠ أحمس الفرعون يد على ـ     وكانوا  . م ف سلطان أصحاب أصبحوا أرضى  قد

حوال ـة            . م. ق١٧٣٠عام  ى  الدلتا ثقافي قوة كانوا الغزاة أولئك أن على تدل عدة أسباب وهناك
الملك     ى  وادى  ف عهد منذ الثان"النيل ـسوس   . م. ق) ١٨٨٧-١٩٠٦("ىسنوسرت الهك فغزوة

وعلى               تدريجيaا تم قد ولكنه وضحاها، عشية بين واحدة دفعة يتم لم ـدخلوا     لمصر ي ـم فل مهل،
متفرقة صغيرة جماعات إلهيا وفدوا بل واحدة، دفعة . البالد

ال                 ـدة م ـى إل ـاص الخ بطابعها المرية الحياة تطبع استمرت فقد الهكسوس ثقافة أما
ف   بها عشرة   ى  يستهان الثامنة األسرة أن        . عهد نعتقد فإنا فلسطين جهة من الثالث"أما " تحتمس

قاصمة ضربة الهكسوس ضرب فقد نفوذهم وعلى فيها أطماعهم على ". أسيا"ىقضت

هكسوس كلمة : تفسير

للمؤرخ    " هكسوس"كلمة   نشأتها ـ     ى  فه" مانيتون"تنسب كلمت ـن م ـة ـاو"ى  مركب " حق

األجنبية   " خاسوت"و األقاليم حكام أجناس         "ومعناها من خليطًا كانوا يظهر ما على والهكسوس ،
كل        حقيقة نجهل جعلنا مما ـتهم      عشىء  متباينة لقبيل المرشد اإلله أو آلهتهم ـدوا    . ن وح ـد وق
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ـصفات           " ست"باإلله  " تشب"و  " بعل"اإللهين   ال بعض فيه ظهر قد الحرب إله بوصفه إنه حيث
الهكسوس فيه حبب مما األسيويين آلهة وبين بينه . المشتركة

"بررعمسيس"" = أورايس" = "تانيس"

واحدة     مدينة على تدل قد الثالثة األسماء ـا  . بعينهاهذه م فكل الهكسوس ملوك عن أما
وأشهرهم متسلسالً، تاريخيaا ترتيبaا ترتيبها يمكننا ال ". خيان"و" أبوفيس"لدينا

رع إن سنحت وزوجه= الملك األول "ىشرىتيت"تاعا
نظرية    هو      " وتلك"حسب رع إن سنخت األول"يكون والد     " تاعا وهو باألكبر، لقب وقد

تاعا  " رع عشرة    " أحمس"جد  ى  انالث" سقنن الثامنة األسرة مؤسس ـون     . األول يك ـك ذل وعلى
تاعا   " رع إن الملكة    " سنخت زوج جدة   ى  الت"ىشرى  تيت"األكبر ـ"وتنسب  " أحمس"كانت ىتيت

تلقب"ىشر كانت فقد الشعب، عامة من أسرة الملكية"إلى . "ىشرىتيت" "باألم

رع سقن الثانى" تاعا"الملك
الفرعون    تاعا  سق"كان رع ف     ى  الثان" نن وأمجدهم مصر ملوك أعظم البالد،  ى  من تاريخ

ف       أنه على األحوال كل تدل الفعل    ى  إذ النضال بدأ قد ـصر،       ى  عهده م ـن م ـسوس الهك لطرد
األجنب النير من البالد الزمنىالذىوتخليص من طويلة حقبة عاتقها يثقل . ظل

ثنتانفرو

ا" تاعا"تزوجتشريىتيت باألكبراألول لملقب

حتب الثانأعج ىتاعا

األول أحمس

رع     سنن الملك تابوت الخشب  :وصف ـه       ى  التابوت وتغطي عليه ريش برسم محلى كان
الذهب من . طبقة

ف     يموت رع سقنن القتالى  الملك ـ     :ساحة الت الجروح من هذا ـىويظهر ـه  ىف رأس
عدوَّان          ى  والت بها قام غادرة هجمة فريسة بأنه أيضaا يزيدتدل ـدما       . أو عن ـرَّة ِغ على أخذ فقد
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ف   نائمaا والعص. فراشهى  كان ـواهد     ى  فالسيوف ش ـدل وت طريحaا ملقى وهو هشمته وجهه على
عجل على كان للدفن الجثة تجهيز أن على . األحوال

الملكة      تابوت عن حتب"الكشف يحتو  ١٨٥٩عام   ":أعج وكان ـا   ى  م مجوهراته على
منىف القريب أبو"التراب ". النجاذراع

شخصية     على نفرتار"التعرف كانت    "ىأحمس جتب"ولما العظيمة   " أعج الملكة االبنة
أخيها      من تزوجت الملكية      ى،الثان" تاعا"قد االبنة هذه ـك   " أحمس"فإن ش ال ـس  .. "كانت أحم

الفرعونىالت"ىنفرتار أخت بوصفها . وزوجه" أحمس"نعرفها

الهكسوس مع المناوشات بداية
شو الفرعون      تدل أن على األحوال ـدأ       ى  الثان" تاعا"اهد ب ملك أول هو بالشجاع الملقب

ف             واحدة دفعة كلها البالد قيام إلى أدى مما الهكسوس وبين بينه ـزاة   ى  النزاع الغ أولئك . وجه

أن      هو الخالف فيس"وظاهر ف    " أبو وهو أدعى الهكسوس ف" أواريس.. ".ىملك شمالى  الواقعة
فر   أصوات أن الت  الدلتا البحر فى  س طيبة"ى  تعيش لقوتها   " بحر مضجعه وتُقّض على. تزعجه

بين       المسافة أن من نحو" أواريس"و" طيبة"الرغم ـب   . ميل٥٠٠تبعد طل ـان ك ذلك صح وإذا
الحرب إلعالن ذريعة مجرد الغريب الهكسوس . ملك

كامس الملك
الملك    كامس   "يعتبر رع خبر ـشر      " واز ع ـسابعة ال األسرة ملوك ـرز     آخر أب ـن م ة
ف   الملكية المصرى  الشخصيات ف     ى  التاريخ بدأت قد الحرب ألن ـشف     ى  القديم، ك ـد وق عهده

الملك     ١٨٥٧ديسمبر  ى  ف" مريت" تابوت النجا  "جبانة  ى  ف" كامس"عن أبو أن   " ذراع لوحظ ولقد
ـك               المل هذا تابوت داخل تعاويذ وبعض وجعران جنجر ووجد بعناية، للدفن تجهز لم . المومياء

ـز                 وتدل يجه أن يستطع فلم قصير، حكم بعد نحبه قضى قد الفرعون أن على األحوال ظواهر
ف                 قصير بزمن وفاته بعد دفنه قد خلفه أن نجد ولذلك ملكه، مع يتفق ملكيaا تابوتًا تابوتى  لنفسه

. رخيص

ـويج            التت اسم عليه يطلق كامس نجد أن بالمالحظة رع   "والجدير ـر خب ـر  " واز األمي
و    الجنوبأم"الشجاع، العظيم"و  " ير ـاف         " األمير فأض ـسب، وح شمسيaا اسمaا لنفسه يتخذ ولم
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الشخص الشجاعة    ".. الشجاع"نعت  ى  السمه بصفات أسماءهم مزجوا ـت   . لقد رع  "فنع ـفنن " س

خلفه          ثم بالشجاع، نفسه الهكسوس مع مناضل نفسه   " كامس"أول ـشجاع  "وسمه ال ـم  " باألمير ث
بعده    نفسه    " أحمس"جاء على األرضيين"فأطلق جاء   " أمير ـده    " تحتمس"وأخيرaا ج وقلد األول

كذلك نفسه األرضين"فسمى ". أمير

الملك بحروب الخاص كارنرفون "كامس"لوح

اللوح   هذا ـم           " كامس: "محتويات ل ـذين ال األسيويين قبضة من مصر يخلص أن أراد
ح            الجنوب نحو زحفوا قد وقتئذ كانوا بل وحدها، الدلتا يملكون ـطى    يكونوا الوس ـصر م . تى

ف      منحدرaا شماالً وأقلع جيوشه عند       ى  فجهز منكرة هزيمة الهكسوس وهزم وهذا" نفروس"النيل
ـال                  أمي ـضعة ب ـسافة م على يقع يظهر ما على ولكنه موقعه، معروف غير ـمال"المكان ىش

األول"وخلف  " األشمونين" الملك    " أحمس عرش وحس" كامس"الملك  ) ١٥٥٧–١٥٨٠(على
ف جاء عشرة" مانيتون"ىبما الثامنة األسرة . مؤسس

الهكسوس حروب عن أبانا بن أحمس رواية من نستخلصه : ما

على       حملوا قد كانوا ف    " أحمس"الهكسوس منها أربعaا حمالت . نفسها" أواريس"ى  خمس

األجنب النفوذ على قضى واألخير الخامس الهجوم نهاية . جميعهىوعند

الذ أحمسىالدور به الهكسوسىف" خبتبن"قام : حروب

الت بهاىالحملة سقوط" أحمس"قام نهايتها تكن لم الهكسوس على "شاروهين"األول

ف         " برستيد"والعالم   إال عليها zقضtي لم للهكسوس طائفة آخر أن تحتمس"حروب  ى  رأى
". الثالث

اليهودية تل فخار : طراز

طرا          يسمى ما هو الهكسوس بعصر خاص معروف طراز اليهودية"ز  وأحسن وقد" تل
ف       ى  سم للهكسوس ينسب مهم موقع اسم من ـن         . الدلتاى  بذلك م ـوع الن هذا فيه وجد قد حيث

ف         كذلك نشاط أصحاب الهكسوس كان وقد بكثرة المعادن  ى  الفخار صناعة أحضروا  . ميدان فقد
ف     البالد إلى البرنز بارعaا   ى  معهم رقيaا راقية فكانت    . صورة الهكسوس تحصينات عن ـن   أما م

التحصينات . أعظم



١٦٢

مصر إلى والعربات الخيل يجلبون : الهكسوس

ـصونهم      وح ـة المتفوق أسلحتهم إلى يtعزى الهكسوس نجاح من كثيرaا أن نرى كنا وإذا
ف             . الممتازة كبيرaا دورaا لعبت قد والعربات الخيل إن قلنا إذا الصواب عن نبعد ـدراهمى  فال . أق

من المهمة العناصر هذه جلبوا مصرلقد إلى . المدينة

الهكسوس مدuِنيuّة : عظم

المدنية       من عظيم جانب على قوم ف   . إنهم ظاهرة الحربية ـواد    ى  فصفاتهم الم من كثير
اآلن  ى  الت حتى االجتماع    . شاهدناها بالمعنى منظمة عيشة يعيشون ـصحيحىوكانوا ـان  . ال وك

ف      يtنتج كل المجوهرات وصانع فائقة  ى  الحداد، بمهارة فوا. صناعته ـناعة    ى  إلتقان ص ـدان مي
فيها والتفنُن السبائك عمل عليه يدل قبرص. المعادن إلى تُشحن الهكسوس محاصيل . وكانت

ف      عديدة آثارaا الهكسوس ترك فف  ى  وقد أماكن، من   " بوهن"ى  عدة ـاى  واد(القريبة ) حلف

طراز من أوان عدة على عثر النوبة بالد أعمال اليهودية"من " تل

آثارaا    وبيلوح   ى  فوتركوا وكاهون واللشت السيف      .ىالفيوم ذلك الهكسوس إلى وينسب
الحلزون" خبش" . أيضaاىوالشكل

الكاسيين وهجرة الهكسوس هجرة بين :موازنة

ف      للكاسسين معروف ظهور أول ـك       ى  ف" بابل"ى  كان المل ـم حك ـالل ـوراب"خ "ىحم
غارة    ) م.ق١٩٠٥-١٩٤٧( إثر البال" بابل"على  " الخيتا"وعلى األسرة    أضحت سيطرة تحت د

معركة          غير من مصر على استولوا فقد الهكسوس أما ـى      .. الكاسية إل ـضرون يح كانوا فقبلها
مسالمين نزالء بوصفهم . مصر

المتأخر الهكسوس عصر
ف ذ     ى  ظهر الفخار من طراز العصر ـرتان       ى  هذا واألس ـورانيين الح صنع من لونين

خصصهما    لم  " مانيتون"اللتان الهكسوس ـن           لعهد م ـرن ق ونصف قرن من أكثر أجلهما يمتد
الحوران    ى  وف: الزمان الفخار أن نجد الذ  ى  فى  فلسطين العصر عام    ى  هذا من م.ق١٦٥٠امتد

عام    الثان    . م.ق١٤٤٥حتى أمنتحتب أخمد عندما ـذين        . .ىوذلك ال ـوم الق ـا ناره أوقد ثورة
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عدة    سنين والده العالم   . حاربوا العى  الذ"ىالكنعان"وكان ـبالد      واجه ال هذه دخلوا عندما برانيين
الهكسوس من أساسه شعب على بعيد حد إلى . يرتكز

الت الهكسوسىالسالالت شعب منها تألف
الذ من            ى  القليل جنسaا أن على يدل العظيمة، الهياكل بفحص الخاصة البراهين من لدينا

ف          جزئيaا محله حل قد القدامى،ن المتوسط األبيض البحر عى  أجناس ـنس   خالل ج الهكسوس هد
األلب   الجنس ف       . .ىيشبه اشتركت قد السالالت من عددaا أن الهكسوسى  ويحتمل ـان  . تنشئة وك

ف سام  ى  يوجد عنصر ـسوس        ى  الهكسوس الهك هجرة عليه يطلق فيما اختلط قد ـذا  . واضح وه
للسامية         الشامل التفوق على بالنظر بغريب ـانيين    (ليس والكنع العاموريين ذلك ـ) ويشمل ىف

حول    فلسطي وسوريا ـون           . م. ق٢٠٠٠ن يزحف ـانوا ك سامية غير ساللة من أقوامaا إن ويقال
ف       الحورانيون فظهر شمالية عريضة حدود الذ   ى  على الكاسيون أما ـض   ى  األناضول، بع كان

هند    أصل من ف   ى  إيرانى  آلهتهم كالسيل ينجرفون ـارج     " مسوبوتاميا"ى  فكانوا خ ما مكان ومن
من     قوم وهم وسوريا، ـ          فلسطين ف جيددة وأفكارaا راقية، معادن صناعة معهم جلبوا ىاألجانب

والعربة      الحصان أحضروا وكذلك الفخار، الذ. صناعة ـ     ى  ومن الت األدلة ومن بالبرنز؟ ىأتى
ـ                ف ـشاهده ن ما المصرية الثقافة لقبول أنفسهم يعدوا أن حاولوا قد الهكسوس أن على ىتبرهن

ال     رديئة هيروغليفية إشارات ف   استعمالهم تفهم ال الجعارين    ى  صنع من عظيم عدد ـذا  . نقش وه
ـد                   ألح ـرaا وزي ـان ك ـف يوس أن على األحوال شواهد وتدل لهم، لغة أتخذوها أنهم على يدل

ف   الهكسوس الهكسوس       . مصرىالفراعنة هجرة ضمن كانوا أنهم يجوز اآلراميون وقد. وكذلك
آرام    بأنه يعقوب إل     . جوالى  وصف هنا نشير أن يمكننا ـد       وكذلك ق كانا ويعقوب إسحاق أن ى

آراميات من . تزوجا
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عشرة الثامنة األول–األسرة م. ق١٥٥٨–١٥٨٠أحمس
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

العنيف            النضال بداية على سنوات خمس أو أربع تمض التحرير(لم أفلح  ) حرب حتى
سار       ى  ف" أحمس" بل البالد من الهكسوس بالد    طرد حتى النصر      "ىزاه"بجيشه له تم أن وبعد
ـد                ى  ف ق ـسود ال كان حيث الجنوبية الحدود نحو وجهه موليaا ثانية عاد األسيوية األصقاع هذه

ف     بالحروب اشتغاله فرصة ـم،          ى  اقتنصوا به ـق فلح المصرية البالد نحو شماالً وزحفوا أسيا،
ف    فيهم السيف جد      ى  وأعمل على ذلك دون كما عظيمة قلعة   مذبحة ـتمس"الملك  " سمنة"ران " تح

.ىالثان

نجد        ى  وف حيث حكمه، من والعشرين الثانية بمعبد     " أحمس"السنة عظيمة لوحة أقام قد
والدته            " الكرنك" به قامت وما نشاطه، من عدة نواٍح عن لنا حتب"تكشف ـال    " أعج أعم ـن م

وملكها كريت بجزيرة وعالقتها . عظيمة

الفرع     ألقاب بذكر النص أن             يبدأ ـه رعيت ـى إل ـك المل ـب طل ثم الرسمية الخمسة ون
الملكة         تبجيل إلى القوم دعوة وكذلك حتب"يحترموه، ـن        " أعج م ـا له لما األميرة تلك ومديح

والمبان     الهدايا يذكر ثم ـة           ى  التى  سلطان عالق ـى إل يشير ثم آمون لإلله بإقامتها الفرعون أمر
حتى       سلطانه وامتداد بجيرانها ـر      العاصم" بوت"مصر البح ـه للوج ـة الديني ـرد    ى  ة ط ـد بع

. الهكسوس

أحمس ـو            :إصالحات نح عنايته وجه األجنبية، العبودية ربق من البالد خلص أن بعد
العظيم          إلهه آثار من الدهر أفسده ما ـى        ى  الذ" أمون"إصالح عل النصر له هيأ قد بزعمه كان

وحام         الدولة، إله كان أنه عن فضالً هذا فأمرى  األعداء، ـده       حماها، لمعب ـدة جدي أواٍن بصنع
بد             " بالكرنك" وال الصناع، أمهر يد على الغالية واألحجار والفضة، النضار خالص من معظمها

ف      بكثرة يوجد كان الذهب الت      ى  أن النوبة بالد أخضع أن بعد ـذا     ى  مصر له مصدر أكبر كانت
الكريم . المعدن

ف        المهمة المعابد بناء إلعادة عنايته بتحويل الملكعاى  وقام ـتح      . صمة ف ـجل س ـد وق
معبد        لبناء الالزمة األحجار لقطع ومعبد   " بتاح"محاجر النقش   . بطيبة" أمون"بمنف هذا وتحت

الحجر من كبيرة قطعة عليها زحافة تجر ثيران ستة . رسم
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نفرتار ف   :ىالملكة النظر يلفت الملكة      ى  ومما اسم بروز اللوحة نفرتار"هذه "ىأحمس
األهمية    على يدل الت  مما ف     ى  العظمى الملكية الوراثة بها تمتاز ـ   ى  كانت ف الفرعونية ىاألسرة

العهد الت           . هذا فاللوحة زوجها، من أكثر tسzّتُقد كانت الملكة هذه أن المدهش ـ  ى  ومن ف ىأقامها
تيت   للملكة ف     :ىشرى  العرابة التعبير فيها اإلنسان البنو  ى  يجد بالبر إذ   ى  األحاسيس الوالدة، نحو

أن األول"الواقع ف"ىنفرتار"وزوجه" أحمس أظهرا عليهماىقد جدتهما فضل اللوحة . نقوش

نفرتار   الملكة الملكة         :ىمربية مربية العهد هذا نساء مشهورات ـ"ىنفرتار"ومن ىالت
الملكية      "ىر"تدعى   المومياوات بين جسمها حtفظ ـن        . وقد م أنها على فكها أسنان بروز ويدل

المالكة . األسرة

األولمومياء   الذ    : أحمس الفرعون هذا مومياء ـا       ى  وتدل بتحريره ـصر م ـه ل تدين
ـن                 ى  النهائ تك ـم ل إن ـالم الع أسر أشهر من تعد� أسرة وبتأسيس الهكسوس، عبودية ربق من

المصر       التاريخ ملوك أعظم من جعله مما ف    ى،أعظمها، مات أنه ـين      ى  على ب ـر العم ـع ربي
والخمسين موميا   . األربعين من نستنبط التوكذلك الت   ى  ئه المومياوات بين ـا   ى  وجدت عليه عثر

البحر  ى  ف الدير قو   ى،خيبة لرجل ـسة        ى  أنها خم نحو طوله عريضهما، المنكبين عظيم الجسم
مجعده الشعر أسود بوصات، وست . أقدام،

األول   أحمس عبادة     :عبادة أن األول"والظاهر ـ    " أحمس ف ـشرة منت ـبالد،  ى  كانت ال
ف المدفونةى  وبخاصة وهم     العرابة ضريح له أقيم حتى      ى  حيث عبادته ظلت وقد دينية وشعائر

ـ         ف بالفصل يقوم كان تمثاله ألن وبخاصة، عشرة، التاسعة األسرة ـ  ىعهد الت ـمات ىالمخاص
الشعب أفراد بين تقوم . كانت

ف االجتماعية والحياة الدولة األولىرجال أحمس عهد
ف    يرغب فرعون هو       ى  كل بأنه العالم أمام يظهر التقليد  أن المؤله لذلك   ى،الملك وكان

السي الملوك     ئتأثيره أولئك تاريخ فهمنا االجتماعية        . على الحاالت عن شيًئا نعلم أن أردنا وإذا
ـة                 الفراعن ـك أولئ ـصيات شخ ـن ع سانحة نظرات بعض نختلس أو فرعون لكل المعاصرة

الت          النقوش إلى اهتمامنا وكل عنايتنا نوجه أن فعلينا ـة      تركى  وشعوبهم، الدول رجال كبار لنا ها
ف      الحكومية باألعمال يقومون كانوا ـل          ى  الذين ك من الشعب أفراد مع ويتعاملون ملك كل عهد

ف  . الطبقات شك ـزء            ى  وال بج مقابرهم جدران على دونوه وما األفراد أولئك لمثل مدينون أننا
ف أ   ى  كبير الحقيقي؛ البالد االجتماع  ى  تاريخ البالد الموظف  .ىتاريخ ـا      فإن لن يعدد كان عندما
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ـشعبه                   ب وعالقته سيده أعمال عن مهمة لمحات لنا يذكر مليكه يد على وشرف منح من ناله ما
عهد    األول"فمنذ ـن            " أحمس م لغيرها الطريق تفسح أخذت قد المحضة الدينية األلقاب أن نجد

الجديدة    واإلدارية الحربية الذي        . األلقاب األفراد أن إلى هنا نشير أن بد هذه    وال يحملون كانوا ن
ف          بأنفسهم أنفسهم كونوا الذين الشعب عامة من معظمهم الت  ى  األلقاب الفترة ـا   ى  تلك فيه اختفى

عشرة الثامنة األسرة نهاية منذ عليهم قضى قد الذين الوراثيين األمراء . كل

ف         حدودها ومد البالد رقعة توسيع نتائج أول نائبaا      ى  وكان الفرعون عzيzّن أن لهالجنوب
ظهور      ى  ف جراء من وكان اإلله       " طيبة"السودان، مقر بوصفها للملك عاصمة " آمون"واتخاذها

لقب          عليه أطلق خاصaا حاكمaا لها عzيَّن الجنوبية  "أن المدينة ـه      " عمدة لإلل ـبح أص ـون"كما " أم

الت        أمالكه شئون بإدارة مختصون وموظفون خاصة ف   ى  أمالك عليه وقفًا ـالد   ى  كانت وب أسيا
. بةالنو

الت    المهمة التجديدات فى  تسترعى  ومن ـاب      ى  األنظار واأللق ـائف الوظ الحديثة الدولة
ف  ى  الت المرأة ـار            ى  اكتسبتها األنظ عن محجوبة تكن لم المصرية المرأة أن والواقع الفترة، هذه

ه فى  كما ـ            ى  العادة ف ـا كلتاهم تظهر السواء على والفالحة الملكة كانت بل الشرقية؛ ىالتقاليد
ف       ال المرأة ظهور ولكن القديمة، الدولة منذ الراقى  مجتمع ـ     ى  المجتمع ف محسة زيادة ازداد ىقد

ف               نصيب من للمرأة كان وما الملك، وراثة بتقاليد القوم لتمسك وبخاصة الحديثة، الدولة ىعهد
حتى              الملكات سلطان عظم وقد وموظفوها، وأمالكها الخاصة حاشيتها للملكة فكان البالد، حكم

ف     كن� عندهن الحظوة أصحاب ـذون     ى  يعين يتخ ـة الفراعن ـذ أخ وكذلك الدولة، مناصب أعلى
ألوالدهن     ومرضعات ومربيات وخليالت وصيفات ـن         . ألنفسهم م ـل ك أن ذلك عن نتج وقد

ف الوظائف أعظم يمنح المصاهرة أو النسب طريق عن النسوة بأولئك . الدولةىاتصل

المهمة    والمعلومات المهمة ـن        :الشخصيات م ـة مهم معلومات نستخلص أن نستطيع
موظف األول"عهد  ى  مقابر لنا   " أحمس أبانا  "فترك بن ـ     " أحسن الت ـروب الح ـاريخ ـنها  ى  ت ش

البالد      " أحمس"الفرعون   من طردهم نتيجتها وكانت الهكسوس مصدرنا    . على تعد� الوثيقة وهذه
الخالص    حرب عن جند. المهم ف  ى  ومن ظهر بنخبتأح"يدعى  " الكاب"بلدة  ى  آخر عرفنا" مس

الذ   المهم فى  الدور الهكسوسى  لعبه ف  ى  الذ" سنى"أما  . حروب حياته األول   ى  بدأ أحمس عهد
عهد    الثان"حتى ف     "ىتحتمس عمله دائرة كانت بلدة   ى  فقد وظيفة    " طيبة"األصل يشغل كان حيث

الجنوبية  "أو  " أمير" المدينة بعد     " عمدة فيما عtين كوش   "فقد صاحب الملك ـ   و" نائب ب ابن"لقب
". الملك
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قبر     مناظر ف       "ىكى  تت"ومن االجتماعية الحياة عن عامة فكرة ـرة    ى  نأخذ األس ـل أوائ
عشرة المقدسة     . الثامنة البقرة عبادة سيدة   " حتحور"ونرى ـدرة"العزيزة ـة    " دن الملك ـشاهد ون

نفرتار" المقدسة          "ىأحمس البقرة أمام محروق قربان على الماء وتصب البخور نرىو. تحرق
الملكية والمرضعة بالجنازة، االحتفال ومناظر الحصاد على اإلشراف ومناظر وليمة . مناظر
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األول )م. ق١٥٣٥–١٥٥٧(أمنحتب
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

القى    ابنه    " أحمس"لما كان حتفه ـغ   " أمنحتب"األول يبل ـم ل السن حديث يزال ال األول
الرجا بنفسه   مبلغ العرش ليتولى ف   "ىنفرتار"فأخذت  . ل الحكم الوصية   ى  زمام وأصبحت يدها،
العرش والدتها. على فعلت حتب"كما . األول" أحمس"مع" أعج

األول   أمنحتب بالد        : حروب على كانت بها قام حملة ـى     " كوش"أول عل بحملته قام ثم
ف   –اللوبين   مراء ف    ى  وال كانت المصرية البالد إى  أن عن      حاجة والنزوع الراحة، من فترة لى

الت        الجروح من تشفى أن ابتغاء الحروب الت    ى  متابعة الطويلة الحروب مدة ـا  ى  أصابتها عانته
ف الهكسوسىالبالد مع وسلفه والده . عهد

األول   أمنحتب توف  :وفاة ـا          ى  وقد aعام العشرين على يربو ما على البالد حكم أن . بعد

األو     تعد الفرعون هذا الت      ومقبرة العمق الطويلة المقابر طائفة بين ف  ى  لى نموذجها عهدى  انتشر
العشرين األسرة إلى عشرة الثامنة من . األسرات

ـار      نفرت والملكة األول أمنحتب ف  و:ىعبادة غرابة ـذا   ىال به ـا aعظيم قبره يكون أن
أمه            كانت لوما المصريون، يقدسه إلهaا يعد كان فإنه ف   "ىنفرتار"الوصف أصحبت ـر  ىقد نظ

تمثل يمثل" إيزيس"الشعب بدوره هو . الجبانةىحام" أوزير"فإنه

ـذين               ال الفراعنة بين مدة وأطولهم عبادة أهم تعد األول أمنحتب الفرعون عبادة كانت
المصر الشعب مماتهمىقدسهم . بعد

األول   وأمنحتب ف         ":العمال قبره نحت من أول كان األول أمنحتب أن صخورىوالواقع
ط ف         تالل عمالً لهم وأوجد للعمال أحسن من أول فكان ـق      ى  يبة، أطل الذين وهم الملكية الجبانة

خدام الصدق"عليهم ".مكان

تمثال    األول"وكان ف" أمنحتب الوح    ى  يفصل بواسطة العمال بين ـذى  المخاصمات ىال
ف التمثال به ينطق المواكبىكان خالل أو .المحراب
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ف االجتماعية والحياة األولىالموظفون أمنحتب عهد
مقبرة    حتب  ى  رن"ومن سبك ـ       " بن الت المناظر ومن الكاب، مدينة من ـا  ى  وهو زينته

نواح    بعض على ف   ى  نتعرف اليومية االجتماعية ـة      ى  الحياة زراعي مناظر وتشمل العصر، هذا
تنتظر             بخيلها عربة فنشاهد قبل، من يtلحظ لم تجديدaا فيها ـ   . ليركبها"ىرن"نجد لم خالفًا اوذلك

ف           يركب الضيعة صاحب كان إذ القديمة الدولة مناظر من التى  نشاهد ـل    ى  محفته تحم ـت كان
ف            يركب كان أو مزارعه، على اإلشراف يريد عندما خدمه أكتاف حمار  ى  على يحمله . هودج

الت     العربة اآلن نشاهد ـرة          ى  ولكننا األس بداية منذ الضيعة صاحب تصرف تحت الجياد تجرها
عشرة ف   ومن. الثامنة الطريفة ـية           ى  المناظر الماش ـد ع ـى عل ـراف اإلش منظر المقبرة هذه

الخنازير ف    . وبخاصة المقبرة صاحب يشاهد ـرته      ى  كذلك أس ـن م أفراد ومعه ـن  . وليمة وم
الت   المهمة صخور      ى  النقوش على مدونة لنا الرجال"بقيت آت"نقوش  " شط ـر  ى  الذ"ىبن عاص

بالفرعون      مبتدًئا فراعنة األو"ثالثة ـذه         " لأمنحتب ه من األحجار بقطع مكلفًا كان أنه والظاهر
ف. الجهة يدعى    " اللوفر"متحف  ى  وتوحد لموظف نفر"لوحة ـان       " أتف ك ـه أن لوحته لنا وتذكر

الواحة" المصرى  وف". حاكم اإلله     ى  المتحف خادم أهداها ـون  " أرمنت"رب  " منتو"لوحة للفرع
األول" وف"أمنحتب نشاهد    ى  ، اللوحة اللوحةصا" (بازو"أسفل ف) حب تعبدى  راكعaا وهذا.. هيئة

وظيفة     يشغل خباز"الموظف آمونى  رئيس ـ      " معبد ف لوحة على له عtثر ـد    ى  وقد معب ـة خبيئ
الت عنها   ى  الكرنك الملكة    " لجرات"كشف عليها نفرتار"ويشاهد ـب  " والفرعون"ىأحمس أمنحت

لثالوث" األول ". خنسو"و" موت"و" أمون"وهم" طيبة"يتعبدان

من      وذ كل عبادة أن والملكة    "كرنا األول نفرتار"أمنحتب ف   "ىأحمس شائعة عى  كانت
قرون     بعدة بعدهما وظلت نجد   ى  وف. صرهما يلقب   ى  الذ" حوى"عهدهما أمون  "كان اإلله " خادم

للفرعون يتعبد نشاهده وكذلك لهما، فيها يتعبد لوحة لنا ترك األول"قد ". أحمس



١٧٠

األول تحتمس
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

حوال     البالد على ملكًا وفاة   ى  أ. م. ق١٥٣٥عام  ى  توج ـو  . مباشرة" أمنحتب"بعد وه
لقب    القو"يحمل الشجاعة           "ىالثور أعمال من به قام ما وعلى عليه ينطبق اللقب كان  . وهذا إذ

المنكبين    عريض القامة ملت     . طويل حتى السودانية البالد كل ـل      وكانت بالني األزرق ـل الني قى
ف        يعبدون المصريون اآللهة وكان للفرعون، ملكًا ـ      " نباتا"ى  األبيض ف ـدون يعب ـانوا ك ىكما

". طيبة"

أهال   قام ـى             ى  ولما إل ـل وص ـى حت جيشه رأس على سار المناوشات ببعض السودان
لمصر         " تومبس" مtعاد أمير كل وخلع مباشرة، الثالث الشالل بعد حر  . الواقعة عن ـ  أما ف ىوبه

ف    وصل فقد من          ى  النهرين بالقرب العظيم المنحنى إلى الفرات نهر على وقد". قرقميش"زحفه
ف الذى  جاء ف  ى  النص حروبه ـا           ى  تناول ألنه النيل؛ مياه عكس تسير الفرات نهر مياه بأن أسيا

ف      الجنوب إلى الشمال من الشمال        ى  تسير إلى الجنوب من تسير النيل مياه أن ـا  ى  أ. (حين أنه
المقلوب ). الماء

األولى  مبان ف     : تحتمس الخامسة البوابة خلف أعمدة ـة      ى  إقامة إقام ـك، الكرن ـد معب
الرابعة    البوابة أمام ف     . مسلتين منصوبة منهما مسلة تزال الت  ى  وال أما فهى  فى  مكانها ىالشمال

األرض على اآلن . ملقاة

يدعى          عظيم رجل البناء أعمال يدير كان ـذ   "ىإنن"وقد ال ـسلفه      ى  وهو ل ـوم يق ـان ك
الت    " أمنحتب" الجمل ومن البناء، لسان       ى  بأعمال على جاء فيما النظر قبر    "ىإنن"تلفت على قوله

ـه          : "الملك ب إنسان يسمع ولم أحد يره ولم وحيدaا، وكنت الملك، قبر حفر كيفية على ". وأشرقت

الذ      الهائل بالتكتم تشعرنا الجملة الملك       ى  وهذه قبر حفر عند يتخذ أن     كان ـن م بالخوف بسب
اللصوص ف   . ينهبه لمدفنه مكانًا الجنوبى  وانتخب الوادى  الركن اآلن     ى  من ـشهور الم ـيم العظ

الملوكىواد"باسم ف" مقابر كان إنسانىوقد يد تمسه لم قاحالً واديaا الوقت . ذلك

الت          اإلصالحات الكرنك بعد عنايته إليه وجه ما أول ف  ى  كانت بها ـة"معبد  ى  قام العراب
مصر     ى  الذ" المدفونة ملك كل به يهتم الذ     . تقريبaاى  كان المقدس اإلله قارب تجديد ـان  ى  فتم ك
فيه ف       . يسبح الذين األعظم للتاسوع تماثيل بنحت أمر ـة    . العرابةى  كما بالعراب الملوك واهتمم

مكانة إلى اآلهلة" أوزير"راجع المصرىأعظم الشعب اآلخرةىأعين إله بوصفه . وملوكه
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فالم االجتماعية والحياة األول"عهدىوظفون "تحتمس

الت    الجنائزية اللوحة لنا   ى  إن دين  " باحرى"تركها نقش ـصادر      ى  عليها الم ـم أه من يعد
ف    القوم ديانة العهدى  عن اإلله     .. هذا عن يتحدث واللهيب    ى  الذ" "آمون"فهو واآللهة الناس خلق

األزل   ى  الذى  الح المحيط من ا) نون(ى  يخرج النورويمنح ـصير     ى  وف.. لناس م ـن ع خطاب
ف اآلخرةى  المتوفى وتخرج    : "عالم تدخل القبر(إنك ـة         )من اآلله رب ـوة بحظ ـرح يف وقلبك ،

تحصل    )... آمون( روحاحية ـى        ) الروحى  أ(وتصير إل ـول وتتح والهواء، والماء الخبر على
تحب) فنكس(بجعة   كما طائر أو باشق، أو حمامة ثا.. أو ـرة م تعيش أنك وال  وسيحدث ـة، ني

المنعمين مع روحك وتؤله جسمك، عن روحك . تبعد

االجتماعي   المناظر ف  ةومن ـة   " باحرى"مقبرة  ى  والخاصة عام جنائزية ـذه  . مناظر وه
ألنها                وبخاصة عظيمة، مزايا ذات جعلها مما لها مفسرة بنفوس الحظ لحسن شفعت قد المناظر

ب       ى  تلق وأعمالهم اليومية القوم حياة على الضوء قبل       بعض حلوة ومداعبات فكاهات من فيها ما
ف   عليها نحصل السحيقة   ى  أن األزمان تلك عربة   . وثائق ـام    " باحرى"فنرى أم ونشاهد تنتظره،

محراثًا     " باحرى" يجرون وعمال والحرث الزرع يغن    . منظر والعامل نضج وقد وهوى  والقمح
الحيوان    –سائر   حساب يدون نرى   . والكاتب ش  " باحرى"ثم إلى ـه     يسير قدمي على النهر اطئ

الحكومة       غالل لمخازن المستحقة بالغالل المحملة السفن شحن يرقب ـة   –حيث وليم ـر ومنظ
اآلخرة ومناظر الدنيا مناظر بين جمعة . وقد
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الثان تحتمس ىالفرعون
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

أخت     ى  الثان" تحتمس"تولى   من تزوج أن بعد المسيطرة  ى  الت" حتشبسوت"ه  العرش كانت
للعرش       الحقيقية الوارثة كانت ألنها البالد ف  . على ثورة تحتمس    ى  وقامت وأخضعها النوبة بالد

ف   .ىالثان نقش ـ            ى  ومن الت ـة اللوبي للقبائل أخضع قد الفرعون هذا بأن نشعر الفرافرة ىواحة
ف تسكن فىكانت الواقعة األخرى والواحات الواحة، الغربيةالصحىهذه . راء

الثانى  مبان الثان  :ىتحتمس تحتمس ـان    ) البوابة(إقامة  ى  بدأ المب بعض وأقام ىالثامنة،
لوالده    ". قمة"معبد  ى  وف" إسنا"ى  ف تمثاالً األول"ونحت ـف       " تحتمس بمتح اآلن ـوظ محف ـو وه
". تورين"

الثان تحتمس بين األحوال فىتحسن أيامهىوحتشبسوت : أواخر

تقل الجفاء والمهادنةأخذ الود بعد محله وحل . حدته

ف والعقبة الثالث الملكىتحتمس : توليه

الثان       تحتمس أنجبهم الذين األوالد بين ـدعى         ى  من tي ـد ول له كان أخريات زوجات من
الذ     وهو بارزaا وكان بعد    ى  باسمه فيما الثالث"تسمى الزوجة     ". تحتمس هذه اسم ـس"كان " إزي

يجر   يكن الدى  فى  ولم الملكعروقها ـى           .ىم عل ملكًا نصبه قد والده أن األحوال ظواهر وتدل
أخته             من يتزوج أن على سنه، صغر من الرغم على رع"البالد ومن    " نفرو الحجم، يبلغ عندما

الفرصة     جاءت الت     " لحتشبسوت"ثم الهائلة السياسية ضربتها تضرب أن     ى  أن ـا نتيجته ـت كان
على        وصية بوصفها البالد حكم رع"وابنتها  " الثالثتحتمس  "تولت ـا     " نفرو م نف�ذت ذلك وبعد

البالد على شرعية ملكة نفسها فأعلنت إليه تصبو . كانت
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الثالث وتحتمس حتشبسوت
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

بد            " تحتمس"تولى   ال كانت والشرع التقاليد بحكم الوصاية أن غير الملك عرش الثالث
ف   تبقى الملكة   ىأن دام   " حتشبسوت"يد الحلم  " نفرورع"وزوجه  " تحتمس"ما يبلغا ـاهر  . لم والظ

تولية     " حتشبسوت"أن   منذ تفكر ف" تحتمس"كانت كل      ى  العرش أعضائه بين يضم حزب تكوين
ف             بهم لتستعين جيلها أبناء من وحذقًا مهارة أظهروا الذين المخلصين، الدولة قضاءى  رجاالت

ضرب   ولتضرب ـال             مآربها، رج تجعل أن يغنها لم أنه على الفرصة، تحين عندما الحاسمة تها
حولها      من ينفضون ال القدامى عصرها          . الدولة شباب من عليه اختيارها وقع من أول كان وقد

اإلله     بيت يسترع    " سنموت"المسمى  " آمون"مدير نشطًا شابaا كان ـان     ى  وقد وك ـر، النظ محياه
الت     الملكة حظوة اكتساب ـبالد           كاى  يريد ال ـدار أق ـى عل الخالبتين القادرتين بيديها تقبض نت

. وإدارتها

ف     خطوة أول كانت جعلت       ى  وقد أن بينها الوثيقة العالقة األولى  المرب" سنموت"توطيد
اإللهية         والزوجة األرضين وأميرة الملكية، االبنة مدير     " نفرورع"البنتها ذلك بجانب يكون وأن

ألمالكها   العظيم وف     " سنموت"كان  وقد  . البيت األول، الطراز من إداريaا ـذ   ى  دائمaا ال ـت ىالوق
الت  " سنموت"كان   الوظائف ف     ى  يجمع تباعaا والفضة الذهب عليه ـت    ى  تدر كان والقصر الكرنك

الت" حتشبسوت" الوحيدة المسيطرة فىوقتئذ لها منازع . مصرىال

الت والعقبات حتشبسوت فىسلطان : العرشىتولىاعترضنها

ف    كان المطلقة الحاكمة حتشبسوت تول  . البالدى  ت أن ـبالد      ى  والواقع ال ـم حك ـرأة الم
جدaا      النادرة األمور من كان ذكر   . المصرية ـوا        " هيردوت"فقد حكم ـذين ال الملوك يبن من أن

وعددهم    تسمى          ٣٣٠مصر واحدة ملكة إال بينهم يكن لم لنا    " نوتكريس"ملكًا ذكر " مانيتون"وقد

األ    ملوك آخر تحتو   أنها الملوك قائمة أن غير السادسة ـات  ىسرة ملك لقب يحملن ملكات ثالث
التاج   zلِبسن الملكة       ى  فف. شرعيات نجد عشرة الثانية األسرة ـبك"نهاية ـك    " نفروس المل ـت أخ

الرابع" ويقول       " أمنمحات وفاته بعد الحكم تولت ـ      " مانيتون"قد ف حكمهما يقع ملكتين هناك ىأن
وأو    عشرة الثامنة سماها   األسرة الملك    " أكرفيس"الدهما ابنة الملوك    "هورس"وأنها قائمة ولكن ،

اسم   " العرابة"وقائمة  " بسقارة" لنا يذكر وذكر    ى  لم الملكتين، حكم    " مانيتون"هاتين تولت ملكة لنا
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ف عشرة   ى  البالد الثامنة األسرة الفرعون     . وسط خلف كانت األول"وأنها ـاء   ".. أمنوفيس ج ثم
الملك الثالثىأ" (مستحت"بعدها أن). تحتمس نزاع حتشبسوت" مانيتون"وال الملكة . يقصد

البالد عرش أحقية حتشبسوت ادعاء : أسباب

أن     الجائز اإلله         " حتشبسوت"ومن بنت بأنها الشعب أقنعت قد جهتها ـسه  " آمون"من نف
الشرعي وارثته وجعلها أخرى جهة من البالد عرش على نصبها قد والدها جهة،وأن . ةمن

البحر    الدير مناظر اإلله   ى  ومن ـس"بوجود  " آمون"اإلله  " تحوت"يذكر ـة  " أحم الجميل
الذ   األمير بعد    ى  زوج فيما األول"أصبح ـدما        " تحتمس عن ـورته ص يتقمص أن عليه ويقترح

اإلله                أن القصة تحدثنا ثم الملكة، حجرة يدخل أن يمكنه وبذلك غائبaا، األمير ـد  " آمون"يكون ق
بز األولتح"ى  تزيا ف  " تمس الملكة فى  ووجد ـور       ى  غفوة عط ـذى ش فأيقظها الجميل، قصرها

ف     إليها ذهب وعندئذ وضاجعهاى  اإلله، ف  .. الحال حبه ـل      . أعضائهاى  وسرى فع ـك ذل ـد وبع
ابنت             اسم سيكون لها قال ثم فيه يرغب ما كل اإلله هذا ـ   ى  التى  جاللة ف ـعتها ـسمك  ى  وض ج

حتشبسوت  " أمون ف  " خنمت الملك ـ       ىوستتولى روح ـتكون وس ـة، قاطب البالد ـا  ىهذه روحه
فضل وكذلكىوسيكون األرضيين"ىتاج"فضلها، تحكم أن يمكنها ". حتى
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غرضين        القصة هذه نشر من تقصد حتشبسوت ـتمس       : وكانت تح ابنة كانت أنها لتثبت األول
والثان اإلله    ى  الدنيوية، ابنة البال    " آمون"أنها عرش واعتلت جسمه، ـا       من aعام ـشر ع ـة ثالث د

الثالث"خاللها  ى  انزوى   ـ      " تحتمس ف إال التاريخ عنه يسمع ـة   ى  فلم قليل ـبات ـت  . مناس وترك
الثالث" ف" تحتمس وفىيعيش . أمانىعزلة

حتشبسوت الجنائز  : أعمال معبدها البحر   ى  إقامة الدير باسم أن    :ىالمعروف ـع والواق
المهندس        " سنموت" عن المعبد فكرة أخذ أن ـان    ى  بان(سلفه  " رتسنا"بعد الث ـب منتوحت )ىمعبد

سابقه           عن يمتاز بناء للناس أخرج حتى وتنسيقها تفخيمها على ـصة      . عمل ق ـه علي ـشت ونق
ـاج                  الع ـل مث ـت بن ـالد ب منتجات استحضرت حيث بنت بالد إلى ورحلتها المقدسة الوالدة

و الحية والقردة والبخور والذهب الفهد وجلود األخرى واألخشاب . النسانيسواألبنوس

البحر      الدير بمعبد وعالقتها حتشبسوت ـت        :ىمقبرة تح ـا دفنه ـة الملك غرض كان
فف   معبدها فى  محراب الذ    ى  وادى  مقبرتها النفق طول كان ـدفن     ى  يؤدى  الملوك ال ـرة حج إلى

قدم      ى  حوال ثالثمائة يبلغ عموديaا وعمقه قدم ـدها       . سبعمائة وال األول تحتمس مومياء نقلت كما
ود   قبرها بجوارها  إلى ثانية ف  . فنه المغاالة وهو       ى  وهذه الثالث تحتمس والد يجعل لوالدها التعبد

حنق        ى  الثان" تحتمس" كان هنا ومن القوم، أمام الثالث"مغتصبaا ـات    " تحتمس اإلهان هذه بسبب
ف صورها بتشويه الملك تولى عندما منها البحرىفانتقم .ىالدير

مسالت   تقيم ا  : حتشبسوت مسلتين ـذكارaا        أقامت وت ـي؛ الثالثين األول ـدها بعي حتفاالً
األول.. "لوالدها ف". آمون"واإلله" تحتمس أخريين مسلتين أقامت الكرنكىثم . معبد

ـا                أتباعه كل وأن المعبد، إتمام قبل الحياة مسرح من اختفت حتشبسوت أن نعلم ونحن
منهم انتقم الثالث... قد . تحتمس

الث      تحتمس زوج حتشبسوت رع ـتمس      : الثمريت تح للفرعون الثانية الزوجة وكانت
الت   ": الثالث حتشبسوت رع ـك   ى  مريت المل عرش وارث ووالدة العظيمة الملكية بالزوجة لقبت

الثان( كانت        )ىأمنحتب إذا فإنه ذلك عن ـاية       " نفرورع"وفضالً وص ـت فانته التراب وراها قد
حداثة       " سنموت" عهد فإن تربيتها، على الث"والقيام ف    " الثتحتمس كذلك أصبحت سنه ىوقصر

كان . خبر

لنفسه     ثانيlا قبرlا يقيم البحر    : سنموت الدير معبد تحت ـار      ى  حفرة أنظ ـن ع ـه ليخفي
ف        نقشت وقد فيه، يدفن لم ولكنه كتاب     ى  اللصوص، من انتخبت ـ   "فصول ف يوجد ـالم  ى  ما الع

وكتاب   "ىالسفل الموتى"و  " البوابات"، الت  ى  وه" كتاب الدينية ـ    تى  الكتب ف المتوفى روح ىرشد
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اآلخرة ـد            " سنموت"وكان  . الحياة ي على رحمه يلقى فلن قبله، حتشبسوت ماتت إذا بأنه يدرك
. خلفها

حتشبسوت   الملكة ف   : مكانة الملونة الرسوم ـوثين    " سنموت"قبر  ى  من مبع صور نرى
هدايا   " كريت"من   للملكة يحملون ف   . النائية آثارaا تركت ـه      ى  وقد وخارج ـر القط ـد  جهات وق

ف    المناجم فتح الخادم"ى  أعادت سيناء  ى  ف" سرابيط جزيرة عدة   ى  وف. شبه آثارaا تركت . الكرنك

وف       ى  وف هناك، لها نقش على عثر الكاب ـا  ) بوهن(حلفاءىواد"ى  مدينة aعظيم ـدaا معب . أقامت

ف    لوحة لها اللوفر"ى  وتوجد ـ          "متحف ف الملكة طغراوات عليه نقش صندوق على عtثر وقد ى،
البحرخبيئة .ىالدير

بز تزييها الرجال:الرجالىسبب إال يحكمها ال كان مصر أن إلى . يرجع

حتشبسوت الملكة:مصير هذه مومياء مصير نعلم ال أننا له يؤسف . مما

رخاء     عهد كان حتشبسوت الت    :عهد عامaا العشرين ـروب،     ى  إن الح عن فيها جنحت
هدية        أكبر كانت البالد ثروة تنمية على الذ  " حتشبسوت"قدمتها   وعملت الثالث ـب  ى  لتحتمس قل

موتها بعد المجن ظهر ". لها
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الثالث بالحكم: تحتمس انفراده
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

يعترف    الثالث"لم الت      " تحتمس تواريخه جعل بل الملكة هذه تبدأ    ى  بحكم آثاره بها تدون
الت   األولى اإلله        نُصzّبى  بالسنة أعلنه عندما، لمصر فرعونًا ـان  "ووالده  " رع"فيها الث "ىتحتمس

مصر       عرش على شرعيaا ـدران       ) م. ق١٤٥٠–١٥٠٤(ملكًا ج ـى عل تتويجه منظر ونقش
ف   الكرنك رائعى  معبد أيد       . حفل بين وضعه قد كان والده أن ـ    ى  والمعروف ف ـدين ال ىرجال

العل    " آمون"معبد   أحضان بين وتربيته ف       لتنشئته كان الذين الكهنة إليه وليحبب والدين أيديهمى  م
عمره                 من عشرة الحادية يتجاوز لم أنه على الشواهد كل وتدل والقوة؛ السلطة من عظيم مقدار

وصاية تحت حكمه بدأ ". حتشبسوت"لذلك

ف    القائم الخالف ـث،           ى  كان الثال ـتمس تح بين والجفاء البالد عرش توليه على مصر
فمعرو" حتشبسوت"و ـتت          ى  فًا ش الذين الهكسوس من الغفير بالجمع العامرة األسيوية األقطار

أسالفه    الثالث"شملهم والذ    " تحتمس جملة مصر من ـذ      ى  وطردوهم واألخ االنتقام حب زال ما
ـة            بالطاع لمصر ويدينون المحكومون هم أصبحوا أنهم وبخاصة صدورهم يأكل ـد  . بالثأر وق

مصر      على العصيان كلها سوريا ـ            أعلنت الت ـات والوالي ـيا أس قبائل من ِحلفًا أل�فوا أن ىبعد
المصر      النير خلع على العزم ملك     . .ىوطدت بقيادة الحلف ـى     " قادش"وكان الفت ـى عل وكان

إلى             خاطفة بسرعة الزحف على فصمم الحلف، هذا يواجه أن ليضرب  " قادش"الجسور مباشرة
هناك الحاسمة . ضربته

مجدو موقعة   : موقعة فيها   ى  الت" مجدو"تعد ـث   "اقبل الثال ـتمس ـف    " تح الحل ـوش جي
حاكم   ى  السور ف   " قادش"بإمرة حربية معركة ـصيالت        ى  أول تف منها بقى قد القديم العالم تاريخ

ف    الفضل ويرجع الت  ى  تذكر، الموميات إلى ـد        ى  ذلك معب جدران أحد على الثالث تحتمس خلفها
قلعة      . الكرنك من بجيشه سار الحاليةالقنطرى  وه" (سيلة"فقد ـنة      ١٩يوم  ) ة س ـل ١٤٧٩أبري

ف    .ق وعسكر الصحراء مخترقًا حربيaا   " يحم"بلدة  ى  م مجلسaا فيها قد    . وعقد الجيش أن والظاهر
ف       استطاع أيام بضعة فيها خيامه ـع       " تحتمس"خاللها  ى  ضرب مواق على ليقفوا عيونه يطلق أن

ومكامنه . العدو

جنوب    الملك وصل مجرى  " مجدو"ى  ولما شاطئ بعد    ى  ف" قنا"نهر   على سلمات سبع مدة
الشمس الصباح            . ميل عند حرب غمار سيخوض ألنه يستعدوا؛ أن لرجاله أمره الملك واصدر
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خدعه     . الباكر أن بعد وهزمه العدو ف  . وهاجم أنه ـشرين       ى  ذلك الع ـوم الي من األولى الساعة
المصر   الجيش نهر   ى  انتشر الغرب  " قنا"عبر الشمال إ" مجدو"من  ى  إلى ـشرق   ثم ال الجنوب ىلى

ببلدة        ى  ف العدو مواصالت بقطع مهددين هناك ـ      " مجدو"تل ف الحصار عليهم ضربوا أن ىبعد
هاربين       " قنا"ى  واد وولوا هزموا حتى يهاجمونهم المصريون يكد ـل      . ولم عوام ـأت هي ـد وق

الت    والذعر والفزع ـسور     ى  الرعب ال الجيش رجال بين ـيش      ى  انتشرت للج ـانحة س ـة فرص
الذ      لالستى  المصر االضطراب أثناء بالهجوم المدينة على السوريين   ى  يالء جيش فرارا . أحدثه

المصر     الجيش جنود أن ف  ى  غير يكن ـذ      ى  لم ال السلب حtبَّ يقاموا أن ـ  ى  استطاعتهم ف ىدبَّ
أمامهم      العدو أسالب رأوا عندما مجدو    . نفوسهم على االستيالء فرصة زمن   . فضاعت امتد وقد

استسلم أشهر سبعة صاغرةحصارها المدينة بعدها . ت

وإنسانية رحمة القديم العالم شعوب أعظم
األثر بأنهم    " ويجول"ى  يقو المصريين ـة        "عن رحم ـديم الق العالم شعوب أعظم كانوا

قائدهم      تصرفات من الثالث"وإنسانية ـعين        " تحتمس خاض ـسوريون ال ـراء األم استسلم عندما
جاللته        السم طاعته ومقدمين متاعهم حصار      "مسلمين بعد ألنوفهم النفس ـذ" مجدو"طالبين ىال

أصدر        قد وكان أشهر سبعة لجنوده" تحتمس"استمر خلف      " أوامره يخرج منهم واحدaا تجعلوا ال
الحصون           هذه باب ليسلم آتيaا كان إذا إال ـالحهى  يلقى  أ(المتاريس ـسلموا    ). س است ـدما وعن

الغر     "قائلين  .. وخرجوا لجاللتك لنسلم الفرصة لنا ـوا      " امةهيئ يوهب أن وأمر الفرعون تعطف
ـصر                   م ـى إل وارثه أمير كل يرسل أن يظهر ما على الهدنة شروط ضمن وكان الحياة نفس

المصرية الحياة طرائق . ليتعلم

أ       جديد، من األمراء عين ذلك الت      ى  بعد والياتهم إلى وأعادهم عنهم صفح ـانوا  ى  إنه ك
له    تابعين بوصفهم ال   . يحكمونها قادش ملك ـة          أما رهين ـرته أس ـذوا أخ قد المصريين فإن فار

الت   والغنائم ـا             ى  عندهم، م ـدار مق وتظهر البالد هذه ثروة عن تكشف الفرعون عليها استولى
ف       التقدم من الواليات تلك عليه ـد         ى  كانت بع فيما استولى ثم الحياة وفنون والحرف الصناعات

أخرى غنائم على قادش أمير . من

النصر     لتحتمس تم أن الت     وبعد األقاليم لتنظيم عنايته فلسطين    ى  وجه أصبحت فقد فتحها
السنوية                الجزية يدفعون داموا ما شاءوا كما يحكمون طويلة مدة تركهم وقد له خاضعين ولبنان

ف. بانتظام وأسكنهم منهم كٍل ولِد ِبكر مصر إلى معه فىوصحب فخمة خاصة ". طيبة"ىناحية
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انتصارات  " تحتمس"وأقام   بها واد   لوحة من بالقرب ـاى  ه ـاد      .. حلف األعي ـيم يق ـان وك
آمون      صعيد على الهدايا ويفرق والهدايا       . النتصاراته، الجزية يحملون سوريا من رسل وتلقى

بينها    العبيد           "من من ثالثون كذلك ومعها بالده من والزورد حليها ومعها األميرة ـذ  ". بنت وأخ
ف      ليكن بناتهم يرسلون السوريون ـن      ى  فالقصر  ى  األمراء وه وصيفاته بين المزارعون خدمة

الت            الخيرات هذه كل أن اآلن من ويالحظ وحشمهن وخدمهن بحليهن ـيء   ى  مجهزات تج كانت
لإلله كان أشور ومن سوريا منها" أمون"من وافر . نصيب

الثالث تحتمس وآثار مبان
ف      أمون لإلله خاصaا معبدaا ف    ى  أقام األعياد قاعة وأقام اى  الكرنك، ـن    الجهة م ـشرقية ل

ف    . المعبد وتقع األجداد حجرة وه  ى  وأقام الجنوبية الثالث"أمر  ى  التى  الجهة تنقش  " تحتمس بأن
مصل       ملوك أجداده أسماء من نخبة األشجار          . فيها من أنواع نقشت بعد فيما المعبد بناء تم لما

الت        النباتات كل عليها ونجد حجراته، إحدى جدران ـ   ى  على ف جاللته ـور"أرض  ى  وجدها " تن

سوريا( رسم        ). بالد اآلن حتى الجدران على بقى نباتات       ١٧٥وقد من أجزاء أو ويطلق(نباتًا
ف      النباتات حديثة السياحيون المرشدون ـمال     ). الكرنكى  عليها ش بتاح لإلله معبد ـد  ى  وأقام معب

الجنائز  " (الكرنكى  ف" آمون"اإلله   معبده لإلله    )ىغير ولزوجه     "وأهداه منف إله ـة  اإل"بتاح له
". حتحور

جبل        عند الجرانيت من لوحة مدينة     " بركال"وأقام من مقربة فتوجه   " نباتا"على بها حدد
ـن                 م بالقرب اللوحة وهذه األسيويين على انتصاراته فيها ذكر الفرات نهر عند لوحة أقام كما

ف     ى  الت"ىن"مدينة   ميالً أربعين مسافة على الشرقى  تقع حماةى  الشمال ـ   . من لوح ـاك اتوهن
ف   لنا ف   ى  تركها سيناء جزيرة الخادم"ى  شبه ـن     " مغارةى  واد"ى  وف" سرابيط م نقوش على عtثر
وف شمس"ى  عهده، فيه           " عين يشاهد منظر عليها رسم أعالها مستديرة لوحة على تحتمس"عtثر

لإلله    " الثالث قربانًا آخت"يقدم وف"ىحور ـسنة       " البرشة"ى  ، بال مؤرخة لوحة الصخر على نقشت
وف    الثال حكمه من والثالثين لإلله      " أخميم"ى  ثة فيه يتعبد منظر مين"نقش ـ" آمون ـة  ى  وف العراب

لإلله         جدaا ضخم تمثال على عثر ـا         " أوزير"المدفونة كم ـون، الفرع هذا اسم ظهره على نقش
وف      أيضaا، هناك معبد آثار وف   " سمهود"ى  وجدت جعارين له ـوش   " دندرة"ى  وجدت نق له وجدت

الحجرات   ى  ف وفإحدى على        " الحماماتى  واد"ى  السرية، يدل مما الفرعون اسم عليه نقش وجد
ف          أما هناك من األحجار لقطع الحمالت يرسل كان اإلله       "ى  أنه بعبادة خاصaا معبدaا بنى فقد فقط

البلدة  " مين" هذه الذ  " هابو"مدينة  ى  وف. إله المعبد ف   ى  أتم بtدئ قد ـده     ى  كان ج ـد عه منذ . بنائه
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عشرة  األس"معبد  ى  وف الحادية لمعبد   " رة الثالث"أقام  " حتشبسوت"المالصق ـصورة  " تحتمس مق
الت    المقدسة للبقرة اإللهة       ى  صغيرة صور من صورة تعد ـذه    " حتحور"كانت ه بحماية الموكلة

ف     وضع وقد الصحراوية، المقصورة   ى  األماكن بقرة"هذه ـسه       " تمثال نف ـون الفرع ـل مث� وقد
ثديها،       من المقدس اللبن ـصر        يرضع الم ـالمتحف ب اآلن ـودان موج والتمثال .ىوالمقصورة

ف     الثالث تحتمس معبد ـذا        ) إسنا" (صفون"ى  وف. أرمنتى  وهناك له ـة عظيم ـة لوح ـدت وج
اإلله   ى  وف. الفرعون اسم        " الكاب"بمدينة  " سبك"معبد عليها نقش معبد واجهة على تحتمس"عثر
ف    " الثالث له أخرى آثار ـاك   ى  وف" الفنتين"ى  وف" أمبوكوم"ى  وف" إدفو"معبد  ى  وهناك هن النوبة
ف " أبريم"ى  وف" الزيه"ى  وف" أماده"معبد  ى  وف"ىكورت"معبد  ى  وف" كوبان"ى  وف) كالبشة"ى  مبان

". حلفاىواد"ىوف

الثالث   تحتمس مسلتان           : مسالت ضخمة مسالت سبع عن يقل ال ما الثالث تحتمس أقام
أمام     منصوبتين ف) البوابة(كانتا ـك    ى  السابعة الكرن من الجنوبية أن     .. الجهة ـل المحتم ـن وم

ه ف   ى  إحداهن وأقام القسطنطينية ـام          ى  مسلة أم واحدة مسلة يظهر ما على أيامه ـة  (آخر البواب
ف معبد     ى  الثامنة من الجنوبية ف   " الكرنك"الجهة جzده مسلة ف   ى  وأقام مسلتين وأقام معبدى  مكانها

إل واألخرى لندن إلى إحداهن ونقلت شمس، نيويوركعين . ى

والسودان الثالث تحتمس
ف     السودان على بحمله ـة           ى  قام ثماني ـة قراب هناك بقى وقد حكمه، من الخمسين السنة

معبد      إصالح وأتم الفرعون    " سمنة"أشهر محراب الثالث"وإصالح ـه   ى  الذ" سنوسرت مؤل كان
الذ مصر بطل السودانىبوصفه . فتح

تماثيل      :التماثيل الفرعون لهذا ـل          يوجد قلي عام وجه على الحجم الكبير أن غير عدة،
الجير         ى  فف الحجر من جالس ضخم تمثال قاعدة على عثر ـ     ى  الكرنك ف ـصلب، ال ـيض ىاألب

وف       الثامنة، البوابة واجهة من الغربية البريطانى  النهاية ـخم      ى  المتحف ض تمثال رأس له يوجد
األسمر   الجرانيت ال      ى  وف. من من أكبر تمثال له القاهرة الطبيعمتحف الحجر   ى  حجم من بقليل

فىالجرانيت عليه عtثر ". الكرنك"ىاألحمر

ـد          " تورين"متحف  ى  وف ويوج واألبيض، األسود الديوريت حجر من جميل تمثال يوجد
الرماد       الجرانيت من جالس آخر تمثال ف    ى  له عليه رأس بدون النوبةى  القائم ـ   .. بالد ف ـا ىأم

المصر الع   ى  المتحف التمثال له ـن         فيوجد م وبعض اللون األغبش الشيست من المصنوع ظيم
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ـا                 aراكع يمثله األبيض المرمر من منحوت آخر تمثال له يوجد كما المثال، النادرة الفنية القطع
ف         ى  وف عليه عtثر وقد ماء أو خمر يحتويان إناءان ـ        ى  يده ف ـه ل تمثالين إلى هذا المدينة، ىدير

الهول"صورة   األحم   " أبو الجرانيت من ف    نُحتا عليها عثر القائم وف   ى  ر بالكرنك، األعياد ىقاعة
وف       تمثال، جذع بقايا توجد المدفونة ـ     ى  العرابة ف العtمد قاعدة خلف ـد   ى  حجرة ـتمس  "معب تح

ف      " الثالث األحمر الجرانيت من تمثاالن وجد الهول"صورة  ى  بالكرنك ـدتا     " أبو ت ـا م ومعهما
وف جدaىقربان، جميلة قربان مائدة الفاتيكان الفرعونمتحف هذا اسم عليها . ا

الت   :الجعارين الخواتم إلى   ى  أما الثالث"تنسب إال       " تحتمس ـواد الم كل من صنعت فقد
المطل فىالذىالفخار إال استعماله يظهر الرابع"عهدىلم ".تحتمس

الت   الجعارين فى  أما فه   ى  صنعت الفرعون هذا ـنعت      ى  عهد ص جعارين آية من أكثر
أىف آخرىعهد . ملك

الثالث   تحتمس أن     : أسرة من الرغم حتشبسوت  "على رع تلقب   " مريت الزوجة"كانت
العظيمة فإن    ى  أ" الملكية الشرعية، الثالث"الزوجة ثانويات     " تحتمس أخريات زوجات له كانت

تدع      أوالهما اثنتين يبنهن من آمون"ى  ونعرف تلقب" مريت الملكية"وكانت ـة  "و" االبنة الزوج
ي" الملكية بنت    ى  عنوهذا كانت الثان"أنها أ    "ىتحتمس ثانوية، زوجة ـت      ى  من أخ ـت كان ـا أنه

الثالث" ف" تحتمس فتدعى       ى  وزوجة األخرى الزوجة أما واحد ـم      "نبتو"آن ع ابنة أنها ويعتقد ،
. الملك

ف       يذكر فلم الفرعون، هذا أوالد األميرة     ى  أما اسم إال ـرت     "ىنفرتار"قبره ذك وقد هذا
ع أميرات ثالث بناتأسماء بوصفهن بطاقات ثالث الثالث"لى ". تحتمس

الثالث تحتمس وفاة
كامالً             " تحتمس"صعيد   حوالً وخمسين أربعة المtلك عرش على جلس أن بعد السماء إلى العظيم

ف دفن فىوقد لنفسه أعدها ف"الملوكىواد"ىمقبرة المقبرة هذه كشفت وقد سنةى، . ١٨٩٨ربيع
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ومك الثالث تحتمس فأخالق القديمىانته العالم
ف        نشأ وقد بطبعه حرب رجل الثالث ـداده      ى  تحتمس وأج وغزوات حروب كله عصر
ف         حياتهم معظم قضوا قد عشرة الثامنة األسرة ـو       ى  ملوك ه ـيس أل القتال، ـتمس  "ساحات تح

ـذ           ى  الذ" الثالث ال هو وأنه وقلب، جناحين إلى الجيش قسم من أول ـه    ى  كان وحtب ـسارته بج
ف العدو؟سىللمغامرة لمهاجمة مخاطرة من فيها ما مع الطرق أقصر اتخذ قد مآربه نيل بيل

أن    الثالث"على ـان           " تحتمس فك ـنص والق والصيد الحرب غير أخرى نواح له كانت
ف               المرتشين يد على الضرب ذلك من غرضه وكان المحليين الموظفين وعناية دقة بكل ىيسأل

ف   المحلية الضرائب  ى  اإلدارة جمع ف    .أثناء النظر يلفت الجند  ى  ومما هذا الذى  أخالق ىالباسل
األعداء        منازلة عن واحدaا عامaا ينفك ال رجالً        . كان كان إنه عليه، المنشقين يد على والضرب

ـسنة                ح معاملة القوا العدو رهائن أن ونلحظ للمغلوبين، ورحمته بل وإنسانيته بشفقته امتاز قد
العظيمة األخالق وهذه الصفات كل الثالث"كانومع متدينًا" تحتمس صادقًا . رجالً

ف االجتماعية وحياتهم الثالثىالموظفون تحتمس عهد

آمون"الوزير ": وسر"أو" وسر

الوزير    نصَّبهم       " وسر"يعد الذين الدولة عظماء أوائل الثالث"من ـر    " تحتمس إث ـى عل
aأثر تركوا الذين العصر رجاالت من نزاع ال وهو بالحكم فانفراده خالدaا الحكمىا . نظم

الت          القديمة المبادئ بعض واضع هو كان إذا غرابة ـه      ى  وال أخي ابن نهجها على سار
ف   ىالذ" رعى  رخم" شخصية أبرز ـ          ى  يtعد ف ـدة خال آثار من تركه بما الحديث المؤرخ ىنظر

آثار          من بقى ما أن والواقع قبره، م       " وسر"نقوش من للوزير كان وما عظمته، عن ـام  يحدثنا ق
ف منفردة ومكانة الشعبىعظيم . نفوس

عليه              يجب كان وما ووظائفه، الوزير أعمال تبرز مناظر مقبرته جدران معظم وتزين
الت     ى  ف والعدالة للحق العليا المثل ـر         ى  إتباع وزي ـل ك نهجه على يسير تقليد أهم ـ. كانت ىوف

الذ       المسن لوالده خلفًا وزيرaا تنصيبه ال   ى  منظر عن التقاعد ـل      طلب وح طلبه إلى وأجيب عمل
ف   محله ف           ى  ابنه نسائهم مع الرجال ونرى وليمة، نرى المقبرة نقوش ومن الفرعون، ىحضرة

ف              القومية الحياة من خاصة نواح إلى عابرة إشارات وجود مع الحب، ملؤه من  ى  انسجام الكثير
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الذ       والدور وأعمالها المرأة حالة مثل والمحا   ى  المقابر، المعبد يلعبه والخدمة   كان واألسواق كم
التىفىوالماله الحرية ومقدار الشعب، أبناء والتاجرىحياة والصانع الفالح بها يتمتع .كان

والكهنة العليا : الوظائف

الت    العليا الوظائف ـروة            ى  إن ث وزيادة نفوذ رفع على بالعمل خاصة كانت الكهنة يشغلها كان
ف" آمون"اإلله   ع   ى  وقوته ونرى الدنيا، األول     عالم الكاهن مقبرة سنب  "لى رع ـضار   " منخبر إح منظر

ف          ممثلة النائية األجنبية البالد من للفرعون الجزية أو بالد   ى  الهدايا ـالد    " كفتيو"رئيس ب ـا"وأمير " الخيت

وأمير   "تونب"وأمير   مقبرة    ى  وف". قادش"، من سنب  "منظر رع ـالد       " منخبر ب ـة جزي يتسلم نراه أيضaا
صح    ذهب ويتسلم معابد     " قفط"راء  النوبة مصانع يفتش المشرف    " آمون"ونراه بوصفه للحصاد ومنظر

غالل مخازن ف"آمون"على تكررت الجزية ومناظر مقابرى، . عدة
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" رع–ىم–رخ"الوزير

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

لهاذ        واجتماعيaا وصناعيaا وأدبيaا سياسيaا سجالً يعد ـوادث       إنه الح ـسام بج الحافل العهد
نعوته     أهم ومن والداخلية ف   : "الخارجية بالعدل يقضى ـين    ى  والقاض" القصرى  منى ب ـدل بالع

والغن يبك  . .ىالفقير ال متظلمى  ومن راضيين    .. منه ينصرفان المتخاصمين يجعل ومن.. ومن
مطمئنين   الشاكين ف.. يجعل فى  والحازم ش   " األحكامى  الفصل إلى يرجع ألنه   وهذا الفذة خصيته

ف" مثلها نجد قلما تدبير وحسن وذكاء وبعدالة البشر، نشاط يفوق بنشاط العالمىيمتاز ".تاريخ

م"واسمه   كاإلله   ى  أ" (= رعى  رخ أن         ") رع"العارف اهللا ـإرادة ب ـظ الح ـأن وك يبدو
ف     التسمية هذه المستقبل ـذ          ى  يحقق ه به اتصف عما تحدثنا المقبرة ونقوش الطفل هذا اشخص

ف       يحسه كان وما رجولة، من ـغيرة          ى  الوزير ص ـل لك ويقظته سامية مبادئ من نفسه أعماق
والوظيفة الواجب عليه يحتمها ". وكبيرة

الدنيئة ـل             :الوشاية ك من أوالده معظم وصور وصوره، الوزير اسم الخلف محا لقد
القبر العدائ  .. أرجاء العمل و       ى  وهذا حق من مرتكبيه نفوس عليه انطوت ـان    وما ك ـضاء بغ

الفرعون من الثان"بإيعاز . "ىأمنحتب

قبر م"موقع الجبلىف":رعىرخ الطريق القرنة"لتلىمنحدر عبد ". شبح

بالعباد بصير اهللا بأن ف":االعتراف من يا أ،تم فىاسمعوا ما يعلم اهللا إن ىالوجود
عيوبه إن أنتم، تأملوا أمامه، منشورة أعضاء من فيها ما وكل فاألنس، الناس طبائع ىتبصر

نفسه تلقاء من إليه ينضم قلب وكل . أكبادهم

الت   الوزير الملكى  مهام بكل          ": وضعها يقظًا وكن الوزير قاعة إلى انظر جاللته له قال
فيها يعن   . اإلجراءات ذلك إن ـيس           ى  تأمل ل ـوزير ال منصب إن تأمل قاطبة، البالد حالة توطيد

تأم      كالقبر، المذاق مر إنه الذ   حلوaا البرنز إنه تأمل    ى  ل سيدة، بيت بنضارة ـصد   ! يحيط الق إن
لموظف      وال لنفسه يجعل أال عبيدaا       ى  منه الشعب من يتخذ وأال ما اعتبارaا ـل   ! تأمل. إدارته ك إن

ف اإلنسان يعمله يرضىىما بما يتحدث أن هو سيده ". بيت

حب            على ويعمل وعطوفًا بالقانون متمسكًا العادل الوزير هذا بواجبه   كان ويقوم النظام
يرام    ما خير األجنبية      .. على البالد جزية يستقبل السودان  ى  أ(وكان وبالد ـ   ) أسيا ف ـد ىووج

البلسم    بtنت   ى  الذ(قبره بالد من ـات        ) يحضر المنتج ـن م وغيره نعام وريش وعاج . وأبنوس
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الريتنو         شعب ومن النوبيين من هدايا الشمالية   (وهناك أسيا بالد الى  وف) من نرى  رسوم مقبرة
السوريين واألسرى النوبيين .األسرى

ـة              الملكي ـة الحكوم وإدارة ـالت والمراس وواجباته، الوزير عمل إلى تشير والمناظر
دفعها وطرق الضرائب وجمع الشعب ورفاهية العام . والنظام

المعبد            ومخابز للضياع، المختلفة والمنتجات وضياعه آمون مصانع عن مناظر وهناك
و وحقول   ى  صانعوالخبازين األراض    " آمون"الجعة، واستعمال والكتان القمح ـور  ى  وحصد الب

والقنص العيد منظر إلى باإلضافة . واستغاللها،

الدنيوية الفول          :المناظر من مصنوعة فطائر آمون، لإلله المقدمة ـة(الحبوب ) الطعمي

الحلوة    الفطائر من ف  . نو الفطائر النحل،    ى  لف تربية القربان، ألجل ـن     حزم م الشهد تحضير
الواحات النوبة.. محاصيل بالد ـة. حاصالت أجنبي وإدارة   . محاصيل ـسيج والن ـزل الغ إدارة

األوان      . .ىالرع تفريغ الخرز، صناعة أمون، اإلله ـال      ى  صناع العم ـر، الحج من المصنوعة
النعال      وصناعة الجلود دبغ الجلود، ـد     . وصناعة الجل سيور من المصنوعة ـارة  . الحبال النج

المحاريبوآال صناعة الثمينة. تها، المعادن المعادن–وزن المعادن–صهر . صب

المبان   : والتماثيلى  المبان على إشرافه اللبنات     –الكرنك  ى  فى  مناظر وصناعة –العبيد

معبد . ونحتها" أمون"تماثيل

أسرية بزيت         :وليمة والتدليك والغناء والرقص والموسيقى الطيب الطعام برؤية التمتع
أغان الزيتون بزيت والدهن النساء–الموسيقيينىالبلسم وواجبتهن–رشاقة الفتيات . مالبس

الثانىتول الملكىأمنحتب عرش
لنا    م"ترك ف" رعى  رخ ـتمس          ى  نقشًا تح صعد أن بعد مليكه لمقابلة الشمال إلى رحلته

السماء     إلى بلدة       )ىتوفى  أ(الثالث هو المكان هذا فض" (برونفر"وكان نقش  ). منفى  احية وقد
ف   هذا ف   ى  الوزير رسمية وليمة خز       ى  منظر موضوع يtعد كان الفرعون موت وإعالن ىمقبرته

عنه                   يعبر ال ولذلك مخلدaا، حيaا يبقى بل يموت ال واإلله إلهaا يعتبر كان الفرعون أن إذ وخجل،
حور        إن عنه يقال بل آخر        ) الملكى  أ(قضى، حور وأن السماء إلى طار حل    قد قد ظهره من

األرض على .محله
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المساكين   المتظلمين الذ    :منظر األكيد السبب نعرف بالوزير   ى  لسنا م"حدا " رعى  رخ

الت        المناظر إلى المنظر هذا يضم أن ـان            ى  على ك إذا إال ـم الله ـره قب جدران على لنا تركها
ف    رغبته منه الذ     ى  الغرض الشفيق الحاكم شهرة ينال الحق،   ى  أن عن يحيد ـسر    ال المف والمتن

يأت      ما هو الغريب المنظر الوزير   ":ىلهذا م"إن ـع       " رعى  رخ مطل عند الدنيا عالم إلى يخرج
ليؤد وشكاوىالفجر؛ األهلين تظلمات إلى ويستمع اليومية ـ  ىشعائره القبل ـه ـه  ىالوج والوج

كاهله              ى  البحر أثقل من عبء ومخففًا للبائس ومغيثًا كبيرaا، أو صغيرaا يصد أن ـا  دون aومجازي
الشر ". مقترف

ـام                 القي يبدأ أن قبل الدينية فروضه ألداء الوزير ذهاب أن كذلك هنا النظر يلفت ومما
الرسم ف    ى  بعمله الصالة أن نعتقد ـل          ى  يجعلنا ب ـسب، وح فروض تأدية مجرد تكن لم المعابد

ف        الفصل عند أثره يظهر خلقيaا رادعaا والشكاوى  كانت اإل  ى  المظالم ويجدر ـأن   بالعدل؛ ب شارة
ف وحدة تؤلف الدنيا والحياة اآلخرة المصرىالحياة .ىنظر

الدينية ـم                : الشعائر له ـام تق ـت كان الذين اآللهة أن على هنا نقوش من لدينا ما يدل
ف م"مقبرة  ى  الشعائر وهم   " رعى  رخ الجبانة     ) ١(أربعة صاحب الصقر ـر   ) ٢(إله أوزي اإلله

السفل   العالم الدفن  أنوبي"اإلله  ) ٣(ى  إله إله ـة       ) ٤" (س الجنائزي الشعائر أما الغربية، الجبانة إلهة
الشمال      الجدار فعلى المتوفى بغذاء التعاويذ       ى  الخاصة أما األربعة، وجباته يتناول نشاهده حيث

فه   ى  الت شعيرة تتبع ـذة          ى  كانت وتعوي بالخبز، يشبع وجعله متوفى منعم إنسان إلحضار تعويذة
وأل    القرابين موائد ـضم           لتطهير ال فتح شعيرة ونرى الطعام لنقل للدخول وتعويذة البخور، جل

االحتفاالت . ضمن

ف     الفم فتح شعيرة قسمينى  وتنقسم ف  : ظاهرها كانت وتبدأ    ى  وإن واحدة شعيرة الحقيقة
ـل                  ك ـت دل ـد وق ـوفى؛ المت تمثال إلحياء تمثيلية صورة ثم المتوفى لخالص صغيرة بتمثيلية

ا     الديانة فحص عند ال            األحوال ـانوا ك ـوم الق أن على الشعب ديانة وبخاصة القديمة لمصرية
ف الت       ى  يرغبون المحسات بأهداب يتمسكون كانوا بل المعنوية، ـسها    ى  األشياء وتلم العين تراها

ف     السر هو وهذا المصرى  اليد فى  تمثيل ماديةى  معبوداته ـة       . صور حديق ـر منظ ـد يوج كما
المتوفى . لمسرات
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الثانىأمنحتب
ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

قو     عظيم رياضة رجل قو  ى  كان فكان ـديف،       ى  العضالت، التج ـن م يكل ال الساعد
برم كخيzّال  ى  يتميز ويتميز ف     ى  وف. السهام، مهارته تظهر المناظر من ـ   ى  كثير وف ـة، ىالرماي
لوحت الشجاع       " الفنتين"و  " أمدا"ى  نقوش الفرعون هذا صورة رسمت ـا    قد aمع والخلقية الجسمية

قلد الثان"وقد ف"ىأمنحتب أعمالهىوالده . كل

أمنحتب الثانىحروب
واليات     أهل ـرون          " أسيا"أخذ ي كانوا إذ الفتى، الفرعون هذا على الطاعة عصا يشقون

مدخالً                 أو لينًا أو مغمزaا يجدون لو أخالقهم، كانت فتلك الجديد الفرعون عود يعجموا أن دائمaا
المصر        لو الحكم نير من متحررين يجمحون وهم إليه بقايا     ى،لوا أن كانوا" الهكسوس"وبخاصة

ف        حياتهم من األخير النفس يعالجون يزالون ـل         ى  ال مث ـدنًا م ـر�ب وخ فحاربهم الجهات، تلك
ف   إدوم بالد    ى  شماش على مدينة     ى  ف" رتنو"زحفه واستسلمت األولى، مقاومة   "ىف"حملته بدون
است أو علىشديدة للملك"وعقدت" أوجاريت"ولى اإلخالص يمين ". قادش

ف   حروبه ف     ى  أما يحدث لم أنه فيظهر الذكر،      ى  السودان يستحق ما الشقيقة األقاليم تلك
لنا     ترك ف" أمنحتب"وقد ف    ى  نقشًا عصره رجال مقابر ـة   "جبانة  ى  إحدى القرن عبد ـر  " شيخ ذك

الت   األقاليم عليها    ى  فيها يسيطر ا"كان أهالى  لثانأمنحتب ـورش"وبالد  " لوبيا"واحات  ى  وهم " ك

". مالوص"وبالد" سوريا"و" نهرين"و" فينيقيا"وبالد

ف ـوم             : الفنتينى  آثاره يق كان الفرعون أن عليها جاء مما يفهم الحجر من قطعة توجد
ف    واإلصالح التعمير ف      ى  بأعمال اسمه وجد وقد البلدة؛ هذه معبد   " سلسلة"ى  معبد جردان وعلى

فا صغيرة مسلة وعلى ". أسوان"ىلكاب

ف النوبةى  آثاره لإلله     " كالبشة"ى  ف: بالد القربان الفرعون ترو  "ولإلله  " مين"يقدم مرو
النوبة" رع–حور– بالد . إله

ف: إبريمىوف منحوت صغير محراب وملونىيوجد : الصخر
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ف أن     " أمدا"معبد  ى  أما على األحوال نقش    " أمنحتب"فتدل أتم الذقد العمل  ى  المعبد كان
ف فيه والدهىجاريaا . عهد

ف" سمنة"معبدىوف منقوشًا اسمه . المعبدىنجد

الفرعون"ىسا"جزيرةىوف هذا عصر إلى ينسب معبد بقايا . توجد

الثان   أمنحتب ومن          :ىتماثيل الحجم، صغيرة وأخرى ضخمة تماثيل الفرعون لهذا وجد
أ      واحد له وجtد الضخمة ف   التماثيل التاسعة البوابة ـ     ى  مام ف عليه عثر وتمثال ـة"ى  الكرنك " بج

وف    " أسوان"بجوار   األحمر، الجرانيت من المصرى  نحت ف   ى  المتحف تمثال له صورةى  يوجد
الرماد   " أوزير" الجرانيت من ف    ى،مصنوع عليه عثر ـارب     " القرنة"ى  وقد مح تمثال له ووجد

الديوريت    من مصنوع ف   " وهو لوحة على ـه        " قصراأل"ى  وعثر لإلل ـد يتعب ـو وه عليها يشاهد
".آمون"

عهد    الثان"جعارين ـوص          :"ىأمنحتب خ ـذه وتعاوي الفرعون هذا جعارين من ظهرت
ف    تعرف لم ـكل              ى  جديدة ش ـى عل ـدها نج إذ األسرة، هذه فراعنة من السابقة العهود جعارين

و            صور، عليها مرسوم الجانبين شكل على السطح مستوية بيضاوية صغيرة ـت   لوحات كان قد
األصبع على مسطحة لتلبس خواتم فصوص تستعمل الجعارين . هذه

ذلك،              منها يقصد عليها جمل بكتابة تاريخية حوادث على لتدل الجعارين استعملت وقد
للملكة الجعارين من النوع هذا . ابتدعتهىالت" حتشبسوت"ويرجع

اب       " تاعا"الملكة   واسم باسمها، مجموعة على الملكة هذه الرابع"نها  ذكرت وقد" تحتمس
أم              ـت كان أنها على يدل مما الملكية، والزوجة الملكية، باألم ـع   "لقبت الراب ـتمس وزوج" تح

الثان" . "ىأمنحتب

أمنحتب   دفن فى  وادى  ف" وقد ف  ى  الملوك نحت األزرق     ى  قبر باللون سقفه لو�ن الصخر
الثالثة الذهبية بالنجوم .ورص�ع
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الوزير
أبت  " أم و" آمون الفرعون   كان الثان"زير الذ    "ىأمنحتب هو أنه ويحتمل ـل   ى  ، مح حل

م" ف    " رعى  رخ موجود وقبره عزله، القرنة  "جبانة  ى  بعد عبد ـة     " شيخ المدين ـدة عم والوزير
الفرعون بيت ومدير األول"الجنوبية، كهنة" أمنحتب على نفرتار"والمشرف . "ىأحمس

موسوعة من الرابع الجزء نهاية

ال القديمة الدكتورىتمصر حسن/ كتبها سليم
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عام مدخل

القديمة المصرية الديانة لكتاب طبقًا
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

الذ   الزمن ـ          ى  إن ف ـة الديني والتغيرات التطورات متابعة خالله من لنا ـار  ى  يتيسر إط
ف      عادة لهو متسقة، واحدة تع     ى  حضارة منذ يمتد متطاول زمن ـائق      مصر الوث ـدم أق على رفنا

الت حوال  ى  المكتوبة إلى ـائ     . م. ق٣٢٠٠ى  ترجع النه لنصرها المسيحية إحراز ـى  وحتى ىف
الميالد   الثالث ـدaا             .ىالقرن معق ـا aطابع المصرية الديانة اكتسبت الفترة هذه بواكير من وبدءaا

الت       البقايا أخالط من الرغم على الممارسات      ى  ومتطورaا من بها عالقة ـصور   ظلت لع الروحية
التاريخ قبل بعدىالت(ما فيها اخترعت قد الكتابة تكن ). لم

الت ـدونات          ى  والديانة الم بدراسة أكثر بإمعان إدراكها يمكن البشرية العواطف ألهمتها
اإلنسانية          لألنشطة الصامتة الشواهد علينا تضن بينما التى  ف–المحررة، ـد    ى  المراحل تج ـم ل

المعطيات    لتدوين فوسيلة األنشطة لهذه ماىالفكرية ـى   ىبأ–حضارة عل أو ـحيح ص تفسير
الدينية العقائد عالم حقيقة عن فيه ممارى غير . األقل

ف            بالديانة خاصة محددة نتائج نصوغ أو نستخلص أن البالغة الصعوبة العصورى  فمن
ـاريخ                الت قبل ما لعصور السحيقة الدهور هذه من يصلنا لم حيث القديمة، ـصرية  الحجرية الم

ف        عليها عtثر خشنة صوانية أدوات بعض ـصحراوية      ى  سوى ال الهضبة على األصلية أماكنها
جانب واد           ى  على إلى بعد فيما الهضبة هذه من السيول بها دفعت أو ـت   . النيلى  النيل، كان ولقد

ف     الليبية الصحراء من ف  ى  كل� والعربية ف  ى  الغرب تزخر ـضرة      ى  الشرق بالخ ـدهور ال ـذه ه
ف والحيوانات  ى  وينتشر البشر الحجر   . أنحائها العصر نهاية ـن       ى  ونحو م ـصر� ع ـدأ ب القديم،

ـستنقعات              الم مناطق إلى االنحدار إلى الصحراوية الهضبة عن األحراش فيه تراجعت الجفاف
ف   النباتية ـم              ى  وادى  والحياة به ـتقر اس ـد ق بشرaا نجد حيث الطويل، مجراه امتداد وعلى النيل

ف عدى  الحال الت  مستوطنات بالمواقع ـستهلين          ى  يدة م ـه ووادي ـر النه حافة قرب إليها وصلوا
للثورة     األولى القنص       " النيوليتية"المراحل يكن وإن الزراعة مارسوا ـة   ى  الذ–عندما مهن كان

القديمة       الحجرية العصور طوال ف   –الصيادين استمر ـا       ى  قد aمهم أسلوبaا باعتباره دوره –أداء

رئيسيaا       بعد يعد لم لهذه  ى  ف–وإن المبكر التنظيم بجالء نفسر أن ويمكن الطعام، على الحصول
ف لواد   ى  المستوطنات الخاصة الطبيعة ـصوبتها،        ى  ضوء بخ غنية كانت وإن تربة فهنا النهر،
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الر   إلى الت      ى  تحتاج الجسور بدعم الحماية وإلى القنوات وه  ى  بواسطة بها ال   ى  تحف ـدورها ب
لج المشتركة الجهود عبر إال منظمةتنشأ . ماعات

ـن                 م ـة البدائي ـرى الق أو المستوطنات بهذه والسفلى العليا مصر من كل عمرت ولقد
وحدها          "ىالنيوليت"العصر   منها األولى كانت وإن الزراعية، الثورة بعيد     –أو حد ـد   –وإلى ق

ف        مستوطناتها، عن األثريين بواسطة عنها اللثام أصبحت      ى  أميط المستوطنات هذه مثل أن حين
فحا الطمىليaا تحت بعمق ومدفونة رافدة الذىالدلتا النيلىالمتراكم . يجلبه

ف       تصنيفها يمكن حضارية مراحل ثالث ـوال      ى  وهناك الت ـى عل وتدعى العليا :ىمصر
والبدار  "حضارات   تاسا ف     ى  وه" ونقادةى  دير ومtيزت اكتُشفت حديثة لقرى ـا  ى  أسماء جواره

الحض      لهذه المادية البقايا مرة ف     . اراتألول الثالثة األطوار هذه تختلف ـ  ى  وال الزمن ىالفارق
ف     أيضaا تتمايز ولكنها وف    ى  فقط، األخرى، واألدوات الفخار ـستوطنة      ى  أشكال م ـدو تب ـدلتا ال

بن" حضارة     " سالمةى  مرمدة طور مع تاسا"متعاصرة ومن     " دير بينهما، االختالفات من بالرغم
ف     البقايا فإن أخرى المعادى  ناحية ـأخرة       ىموقع والمت ـيطة الوس ـل المراح ـع م والمتعاصرة

ـن                " نقادة"لحضارة   م ـأخر المت ـت الوق ذلك على االنتماء بدأ قد والدلتا الصعيد أن إلى تشير
التاريخ قبل ما مشتركة–عصور أو متجانسة مادية حضارة . إلى



٢٠٢

ف الدينية التاريخىالعقائد قبل ما عصور
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

الت ف     ى  والوثائق الدينية بالعقائد المتعلقة باألدلة ـ  "ىالنيوليت"العصر  ى  تمدنا ـصر  ى  ف م
الت   ى  تأت المقابر من الت   ى  أساسaا البشرية الجماعات ـثالث     ى  استخدمتها ال ـضارات الح عاشت

فاألوان   آنفًا، ـ        ى  تحتوى  التى  المذكورة واألس األدوات ـى عل ـضالً ف والشراب الطعام لحةعلى
التى  والحtل ف    ى  البدائية الموتى مع توجد ه   ى  كنت المكث�ف ووجودها ـيالً    ى  مقابرهم دل تقدم كلها

ـد                 بع ـاة الحي ـتمرار باس اعتقاد أن على يدل وذلك للموتى، بضرورتها االعتقاد على واضحaا
ـه                   حيات ـل مث حياة له أن تصور األطوار هذه إنسان وأن الثقافات، هذه على هيمن قد الموت

أ        األ tبعد هناك تكن لم وإن األرض على ـت       ى  ولى تُرك الموتى، أجساد على للحفاظ مجهودات
الطبيع للجفاف تلقائيaا المهمة المصرىالذىهذه والمناخ الصحراء رمال .ىتوفره

ف       "ىالبدار"حضارة  ى  وف توضع أو تُلف الموتى أجساد والت  ى  كانت الحيوانية ىالجلود
مال     بمثابة األرجح على ف  كانت للصيادين اآلونةى  بس ـا       ،هذه عينه ـس المالب هذه فإن وعليه

للمقبورين     ضرورية أيضaا تُعد ـت         . كانت كان ـشة، المتوح الحيوانات من األجساد هذه ولحفظ
التاريخ        –توضع   قبل ما عصور نهايات واألوان   ى  ف–قرب الحصيرة تحت الضخمةى  المقبرة

توابيتىوف أو خشبية . صناديق

الموت   يكن ف  ولم يtوسzّدون ف  ى  ى عام بن"حضارة  ى  مدفن ـل   " سالمةى  مرمدة داخ ولكن
ـر               األم النار، إشعال أماكن قرب بالفعل مساكنهم أرضيات تحت وأحيانًا البدائية، القرية نطاق

ف         ى  الذ الدفء بث ذلك من المقصود بأن االعتقاد على ـان      ى  يحمل ك ربما بل الموتى، أوصال
ج      يشكلون أنهم على إليهم حياتها    يtنظر ويشاركونها الجماعة من ف. زءaا تكن  "ىالبدار"ى  أما فلم

ف            الموتى وtسد ذلك بعد ولكن القرية عن تبعد المبكرة المقابر ـ   ى  هذه وف ـات ـدافن  ى  جماع م
ـرى                  األخ ـاة الحي ـأن ب شعورaا ذلك يعطينا وقد عنها، ملحوظ بشكل أحيانًا وبعيدة بل منفصلة

الوثيق       الصلة تلك لها تعد لم التللموتى ـ       ى  ة ف األحياء عالم مع قبل من ـ   "ى  كانت بن ـدة ىمرم
". سالمة
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ـ           والت الموتى دفن بطريقة المتعلقة العادة نفسر أن البالغة الصعوبة ـر   ىومن تتغي ـم ل
العصر     طوال ف      ى  وه"ىالنيوليت"تقريبaا آخر أو بشكل الموتى بتوسيد القرفصاء،  ى  تتسم وضع

ف   ى  والت أيضaا سائدة ـان           ى  كنت ك فالجسد أسيا، وغرب إفريقيا وشمال أوروبا كل العصر ذلك
الفقر والعمود الت     ى  يtثَوَّى الدرجة إلى مثنيتان والساقان ـا      ى  منحن أحيانً ـذان الفخ فيها يالمس

ـدة                  ع ـاريخ الت قبل ما عصور علماء اقترح وقد الوجه، أمام اليدان توضع بينما ذاته، الجسم
هذه       على الضوء إللقاء منهاتفسيرات ف: الظاهرة ف   ى  االقتصاد المبذول والجهد إعدادى  المكان

ف      المستخدمة األدوات وأن خاصة ذلك        ى  المقبرة، أن يبدو ولكن وصغرها، ببدائيتها تتسم الحفر
ف            الجسد توسيد على الحرص بقدر األهمية، من األولى بالدرجة يكن ـاع    ى  لم األوض ـرب أق

التفس       ذلك صح فإذا النوم، إلى يرون          الطبيعية القدامى بأن اعتقاد إلى يقودنا ذلك فإن األخير ير
الت      والراحة السبات من ضربaا البدائ  ى  الموت اإلنسان ـروريات      –ى  كان ض تفرضه لما نتيجة

حياته طوال شاق عمل من الصعبة إليها–حياته . دومايتوق

الذ   القرفصاء والذ   ى  ووضع المبكرون المصريون بع   ى  مارسه تنفيذه يمكن الموت  ال د
تثن         ى  الفعل حيث الحديثة األفريقية القبائل بعض بأدائه تقوم زالت ف  ى  ما موتاها ـف  ى  جثث موق

إنسان       من الموت اقتراب عند للغاية ـساد         . مشابه بأج ـدفنات ال بعض وجود تفسير ويمكن هذا
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ف   أطرافها على             ى  ممتدة بدأت حيث أصحابها وفاة بعد اكتشفت أنها إلى التاريخ قبل ما عصور
ف عمليaاىأثره القرفصاء وضع تحقيق دون حال مما . التصلب

االعتياد ف  ى  والوضع المجث�ى هو        ى  للجسد كما األيسر الجانب على الرقود كان المقبرة
ف حضارة    " البدارى"ى  الحال مراحل ف    " نقادة"وطوال ذلك بعد استمر ـة   ى  ثم التاريخي العصور

متأخ وقت وإلى األولى الملكية األسرة فخالل الوسطىىر . الدولة

ـى            ى  وف عل يtسجّ�ى كان الميت الملك أن استخالص يمكن الشهيرة األهرامات نصوص
لك            األيمن جانب إلى ويستدير ينهض ألن مدعوaا كان حيث األيسر ـرابين   ى  جانبه الق ـى . يتلق

ف        "ىالبدرا"وقبل   اليمنى أجنابها على ترقد الموتى أجسام " سالمةى  بن" مرمدة"حضارة  ى  كانت

ف كذلك الوضع كان كما العلياىف" العمرة"حضارةىالمبكرة . مصر
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رقم ) ١(ملحق

القديمة المصرية الديانة لكتاب طبقًا
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

المصرية األسرات ملوك

العتيق العصر أو المبكرة األسرات م. ق٢٧٨٠–٣٢٠٠: عصر

األول : م. ق٢٩٨٠–٣٢٠٠: ىاألسرة

ىخاست–) واجيت(الثالث  ى  إت–) جر(ى  الثانى  إت–) عحا(األول  ى  إت–) نعرمر(منا  
إب(باىمرب–) دن( خت(نترىإر–) عج سن–) سمر ). قاع(ىقاع

الثانية : م. ق٢٨٨٨–٢٩٨٠األسرة

سخمو(حوتب   نفر    –)ىحتب نب(نوب سن–إب   –برى   –ونج   –نتر  ى  ن–) رع
سخم( إمف–) خع نبوى سخمور(حتب . )ىخع

القديمة . م. ق٢٢٨٠–٢٧٨٠،)٦–٣االسرات: (الدولة

الثالثة .: م. ق٢٦٨٠–٢٧٨٠: األسرة

األول    نترى  إر(زوسر خت) )خت الثان  –) سخم با(ى  تت–) سانخت(ى  زوسر –) خع

كاوو .ىحون–نب

الرابعة .: م. ق٢٦٥٠–٢٦٨٠: األسرة

رع–خوفو   –رو  سنف ـورددف  –خفرع–جدف رع  –ح اف ـا رع  –ب ـاو –منك

بتاح–شبسكاف . جدف
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الخامسة .:م. ق٢٤٢٠–٢٥٦٠: األسرة

حورع    –أوركاف   رع   –سار كا إر رع–نفر رع–شبسكا رع  ىن–نفرف ـر وس
حور– كارع–منكاو إس(أوناس–)ىإسيس(جد ). ون

السادسة : م. ق٢٢٨٠–٢٤٢٠: األسرة

رع     –ى  تت كا رعى  مر(مرنرع   –األول  ى  بيب–أوسر ـان    –األول  ) ن الث ـى –ى  بي

الثان رع–ىمرنرع إقرت–منكاو كريس(ىنيت ). نيتو

األولى الفترة :م. ق٢٠٥٢–٢٢٨٠): ١٠–٧األسرات: (عصر

السابعة مانيتنو. م. ق٢٢٨٠: األسرة رواية حسب يومaا سبعين حكموا ملكًا . نسبعون

الثامنة .:م. ق٢٢٤٢–٢٢٨٠: األسرة

رع     كا نب    –) األصغر(نفر رع كا شما    –ى  نفر رع كا ـدو       –ى  جد خن رع كا –نفر

حور   ى  مر مين     –إن كا رع   ى  ن–نفر ترو      –كا رع كار حور     –نفر كا رع     –نفر ـا ك نفر
سنب    عنو      –بين مين كا إب    –نفر رع كا رع     –ى  قا كا حور     –واج كا ـوس(نفر ـر  )ح ىنت

رع–باوو إركا تاو) حورس(نفر إب .ىدمج

التاسعة .: م. ق٢١٣٣–٢٢٤٢: األسرة

مر األول رعىأختوى رع–إب كا مرىأختو–ستوت–ىالثانىأختو-نفر .ىالثالث

العاشرة .: م. ق٢٠٥٢–٢١٣٣: األسرة

رع–حتحورىمر كا رعىمر–الرابعىأختو–نفر . الخامسىأختو–كا

الوسطى عشرة(–الدولة والثانية عشرة الحادية م. ق١٧٧٨–٢١٣٤): األسرتان

عشرة الحادية : م. ق١٩٩١–٢١٣٤: األسرة

األول    الثان  –)ىسهرتاو(أنيوتف عنخ(ى  إنيوتف الثالث    –) واح ـب   (إنبوتف ن نخت
األول    –) نفرى  تب تاو  (منتوحوتب إب ـان      )ىسمنخ الث ـب حوت ـو ر    (ى  مونت ـت حب ـب ) عن

الثالث كارع(مونتوحوتب وآخرون–) سمنخ الرابع–سنوسرت . مونتوحوتب
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عشرة الثانية : م. ق١٧٧٨-١٩٩١: األسرة

األول    رع  (أمنمحات إب األول    –) سحتب رع  (سنوسرت كا الثان  –) خبر ىأمنمحات
رع  ( كا الثان  –) نوب رع  (ى  سنوسرت خبر الثالث    –) خع رع  (سنوسرت كا أمنمحات  –) خع
رعىن(لثالثا الرابع–) ماعت رع(أمنمحات خرو نفرو–) ماعت رع(سوبك كا ). سويك

الثانية الفترة م. ق١٥٧٠–١٧٧٨) ١٧–١٣األسرات: (عصر

عشرة   الثالثة طيبة. (م. ق١٦٢٥-١٧٧٨:األسرة ـماء    ) عاصمتها أس من ويعرف
ملكًا ستين من يقرب ما . ملوكها

عشرة   الرابعة فعاص(:األسرة ـا   . م. ق١٥٩٤–١٧٧٨) سخاى  متها ملوكه وعدد
حكموا٧٦ . سنة١٨٤ملكًا

عشرة الخامسة . الهكسوس) م. ق١٦٧٥٠١٥٦٧: (األسرة

رع  (ى  سش إب هر    –) مع رع  (يعقوب وسر رع   (خيان   –) مر ان أوسر ىإيب–) سا
رع" (أبوفيس"األول أوسر رع(ىالثانىإيب–) عا فتن سح(ىخامود–) عا ). رععا

عشرة السادسة : الهكسوس) م. ق١٥٦٧–١٦٧٠: (األسرة

هر    رع     –سمقن   –عنت أوسر رع     –خع حوتب رع     –عا ان ىإيب–عامو   –سخع
رع(الثالث خبش ). نب

عشرة السابعة الطيبية. م. ق١٥٧٠–١٦٦٠: األسرة : األسرة

حوتب    خاعو   (رع واح رع الخامس    –) سخم ماعت  (إنيوتف وب إنبوتف  –)سخمرع
ماعت    (السادس   حر حرو رع الثان    –) سخم ساف أم تاو   (ى  سويك شد رع ـوت  –)ىسخم ىتح

تاو   ( سمن رع الخامس    –)ىسخم رع   (مونتوحوتب إن ـعنخ إر   –) س ـب األول   ى  ن أوت إر
رع  ( إن إر  –) سواج الثان  ى  نب أوت كارع(ى  إر رع     –) نفر نفر رع      –سمن إن أوسر –سا

رع(شدواست   السابع   إنيو–) سخم رع     –تف إن األول    (سقنترع   –سنخت ـا ـر"تاع –" األكب

الثان(سقتنرع رع(كامس–") الشجاع"ىتاعا خبر ). واج
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الحديثة . م. ق١٠٨٠–١٥٧٠) ٢٠–١٨األسرات: (الدولة

عشرة الثامنة ): م. ق١٣٠٤–١٥٧٠: (األسرة

األول    بحت(أحمس األول    –) رعى  نب رع  (أمنحوتب كا األول   –) جسر كا   (تحتمس خبر عا
الثان  –) رع رع   (ى  تحتمس إن خبر رع  (حتشبسوت   –) عا كا الثالث    –) ماعت ـر    (تحتمس خب ـن م
الثان  –) رع رع  (ى  أمنحوتب خبرو الرابع    –) عا رع  (تحتمس خبرو ـث     –) من الثال ـب  (أمنحوتب ن

رع أخناتون     –) ماعت الرابع رع  (أمنحوتب خبرو كارع    –) نفر ـرو    (سمنخ خب ـوت   –) رععنخ ت
أمون رع(عنخ خبرو رع(ىآ–) نب خبرو محب–) خبر رع(حور خبرو ). جسر

عشرة التاسعة : م. ق١٣٠٣–١٣٠٤: األسرة

األول    بحت(رمسيس رع  (األول  ى  سيت–) رعى  من ماعت ـان    –) من الث ـسيس ىرم
رع  ( ماعت بتاحى  مر"مرنبتاح   –) أوسر رع  " (ان ان س   –) با مس م(ى  آمون –)رعى  من

رع  (ى  الثانى  سيت خبرو وسرت    –) أوسر آمون   (تا مريت رع، ـ  –) سيت ـاح   ى  س ان  (بت آخ
مر بتاحىرع، ). إن

العشرون :م. ق١٠٨٠–١١٩٥: األسرة

نخت    رع  (ست خعو الثالث    –) أوسر رع  (رمسيس ماعت ـر: أوسر ـونى  م –) أم

الرابع    رع  (رمسيس ماعت الخامس   ) حق رع    (رمسيس ـت ماع ـر ر   : أوس ان ـخير –) عس

السادس    رعه  (رمسيس ماعت السابع    –) نب رع   (رمسيس ـت ماع ـون   : أوسر آم إن –) آخ

الثامن    رع  (رمسيس ماعت التاسع    –) أمونى  مر: أوسر رع  (رمسيس كا ـسيس   –) نفر رم
رع(العاشر ماعت الحاد–) خبر رع(عشرىرمسيس ماعت بتاح: من إن ). ستب

المتأخر . م. ق٩٥٠–١٠٨٥–) ٠٣٠-٢١األسرات: (العصر

والعشرون الواحدة : م. ق٩٥٠–١٠٨٥: األسرة

جدت  (سمندس   بانت ف  ٠تانيس  ى  ف) نسو ـع   (بسوسينيس   –طيبة  ى  حريحور خ باسبا
نيوت ف  –تانيس  ى  ف) إن ـ(أمون  ى  س–) تانيسى  ف(أمنأوبت   –طيبة  ى  بينزم ـانيسى  ف –) ت

الثان ). تانيسىف(ىبسوسينس
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والعشرون الثانية :م. ق٧٣٠–٩٥٠: األسرة

األول    األول    –شاشانق األول    –أورسوكون الثان  –تكلوت ـانق   –ى  أوسوركون شاش
الثالث–ىالثان الخامس–بامو–شاشانق . شاشانق

والعشرون الثالثة بسطة(م. ق٧٣٠–٨١٧: األسرة ): تل

الرابع    –باست  ى  بد الثالث    –شاشانق الثالث    –أورسوكون رود     –تكلوت ـون –آم

الرابع . أوسوركون

والعشرون الرابعة الحجر(م. ق٧١٥–٧٣٠: األسرة ): صا

نخت رنف(بكوريس–تف إن ). باك

والعشرون الخامسة الكوشية(م. ق٦٥٦–٧١٥: األسرة ): األسرة

األول    الثان  –نكاو   –بسمتك ـريس    –ى  بسمتك رع  (أب إب ـان    –) واح الث ـس ىأحم
الثالث–) أمازيس( . بسمتك

والعشرون السابعة :م. ق٤٠٤–٥٢٥: األسرة

األول    –قمبيز   –) ارتكسركيس(أرتخشاشا   –) كسركيس(خشيارشا   –) داريوس(دار

الثان .ىدارار

والعشرون الثامنة : م. ق٣٩٨–٤٠٤: األسرة

حر ). أميرتايوس(أمون

والعشرون التاسعة : م. ق٣٧٨–٣٩٨: األسرة

األول    عاو   (نفرتيس ـاموت   ى  ب–) أكوريس(هكرا   –) رودنايف ـساموتيس(س –) ب

الثان رود(ىنفرتيس عاو ). نايف
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الثالثون : م. ق٣٤١–٣٧٨: األسرة

الثان حب(ىنختتبو حر ). نخب

اولفارس : م. ق٣٣٢–٣٤١:ىالثانىالغزو

ف–أرسيس–" أوخوس"الثالث) ارتكسركسيس(ارتخشاشا الثالث . مصرىدارا

اإلسك عامغزو لمصر . م. ق٣٣٢ندر
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رقم ) ٢(ملحق

الوحدانية فكرة
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

فف          ) أ( بالوحدانية القدماء المصريين اعتقاد عن واألدباء والكُتاب المؤرخون ذكره ىما
ف المصر  ى  المجمل القانون ـصار        ١٠٩ص  ى  تاريخ األن ـر ناص ـدكتور ال ـول ـان  ":ىيق ك

أزل     ا واحد إله بوجود يؤمنون الذ  ى،أبدى  لمصريون ـات   ى  هو الكائن جميع ـان  ".... "أوجد وك
الذ     ى  المصر الواحد اإلله أن يؤمن ـرة         ى  القديم لكث أسماؤه فتعددت عديدة، قدرات له به، يؤمن

ف      وقع الوقت مع ولكن ـذا          .. الشركى  صفاته، ه بأن االعتقاد على ظلت فقد المثقفة الطبقة أما
ف أو                ى  التعدد ـالق الخ أو العالمين إله هو يكون قد واحد، لشيء رموزaا إال ليست اآللهة أسماء

الح تجسيده إال ليس والفرعون الكون . "ىمنظم

صىوف القديمة المصرية الديانة إرمان٧٠كتاب مستر : يقول

عن              ( آلهتهم على عالوة تحدثوا ما كثيرaا المصريين أن الدهشة على يبعث ـه  "ومما إل
"). معا

ص      ى  وف األكبر الهرم أسرار ـى       ١٣٧كتاب موس ـزب الع محمد األستاذ إن: "يقول
الت   األساسية ه   ى  الفكرة عمومaا المصريون أوجد        ى  يعتنقها وإنه الكون، لهذا أول خالقًا هناك أن

فكرة               على تقوم القديمة المصرية الديانة كانت إذا وهكذا ومساعدين، له كامتداد األخرى اآللهة
فالتعد تستشف أن تعجز ال المدققة العين فن أصالً التوحيدىد فكرة ". أغوارها

ف         ى  وف موسى العزب محمد األستاذ قال الموتى كتاب عن الهرم  "كتاب  ى  حديثه أسرار
ص ": ١١٧األكبر

ف     " خاصة بصفة النظر يلفت ـد           ى  ومما واح ـه بإل االعتقاد أن على يدل أنه الكتاب هذا
هرطىخف من وينجو اآللهةمتفرد تعدد ". قات

األهرام"ى  وف ص          " نصوص ذاتها من الوجود إلى خرجت الشمس أن ويقول  ٣٨نجد
كالرك ف      : رندل يوجد ال أنه أدركوا المصريين والعالم      ى  إن واحد إله إال ـول" سيث"الواقع : يق

ف            " المصرية الشخصية كتاب راجع األولى األسرة منذ موجودة كانت التوحيد فكرة مصرى  إن
صفحةالق المختصر كتاب تأليف بعدها١٠٠ديمة . وما
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الملوك) ب( : قوائم

بالرمو)١ ـرة              (حجر األس ـة بداي أو ـسة الخام ـرة األس نهاية وحتى األولى األسرة من
). السادسة

الكرنك)٢ الت  ى  وه:قائمة الملوك ف  ى  قائمة بنقشها األجداد،    ى  أمر بقاعة المعروف المكان
ال       الملوك من نخبة إال تشمل الفرعون       وال هذا حتى القدم منذ مصر حكموا ـد  . ذين وق

الهكسوس ملوك أسماء القائمة هذه . تجاهلت

أبيدوس)٣ ـيت        ى  وه:قائمة س الملك معبد جدران أحد على اآلن ١٣١٨(األول  ى  موجود
وتحتو     ى  وه. أبيدوسى  ف) ١٣٠٤– عشرة التاسعة األسرة إلى ملكًا  ٧٦على  ى  ترجع

مل من مينا الملك باسم األولىيبدءون األسرة . وك

سقارة)٤ المصر    :قائمة بالمتحف اآلن ـرة        ى  موجودة األس ـوك مل ـادس س باسم بدأت
لتنته الثانىاألولى؛ رمسيس الملك تحوىباسم مصر٥٧ىوكانت لملوك . اسمaا

تورين)٥ البرد     :بردية ورق على كُتبت األسرة       ى،وقد ملوك وأسماء اآللهة بأسماء وتبدأ
الهكسوس حتى . األولى

القديمة المصرية اللغة
اللغة لهذه خطوط أربعة . القبطية–الديموطيقية–الهيراطيقية–الهيروغليفية: هناك

ه)١ ـاكن           ى  فالهيروغليفية، األم جدران على تكتب كانت أنها إلى إشارة المقدسة الكتابة
و      والمقابر، كالمعابد المنقوشة"المقدسة ـ      " الكتابة الب ـنقش ال بأسلوب تنفذ أو  كانت ارز

ـة         الثابت ـار اآلث جدران على ـان(الغائر ـة     )ىالمب المنقول ـار اآلث ـى ـل  (وعل التماثي
). إلخ..اللوحات

ه      المصرية للهيروغليفية موجود مثال جزيرة     ى  وآخر على وجدت ـة"كتابة وراء" فيل
عام       إلى ترجع األول من            ٣٩٤الجندل أخرى نواح من طردوا الذين إيزيس كهنة لجأ حيث م

وقد فمصر، عامىوجدت إلى ترجع ديموطيقية كتابة نفسه . م٤٧٠المكان

الهيراطيق)٢ الكهنة   :ىالخط معظمه البرد      . وكتب على والحبر البوص بقلم يكتب ىوكان
). الشقافة(واألوستراكا
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الديموطيق)٣ ـسبة            :ىالخط بالن الرقعة بخط يقارن أن ويمكن اليومية، العالمات خط وهو
العربية من  . للغة ظهر ـامس       وقد الخ ـرن الق ـى حت واستمر الميالد قبل الثامن القرن ذ

البرد.ىالميالد وهما رئيسيتين مادتين على الخط هذا ). الشقافة(واألوستراكاىوكتب

القبط)٤ ه  :ىالخط فه    ى  والقبطية القديمة المصرية للغة األخير ـة    ى  الصدى أهمي ـل تمث
خاصة ـات          . لغوية عالم ـبع س ـافة إض ـع م يونانية بحروف ـن     وتكتب م ـأخوذة م
. الديموطيقية

عبد             ( الدكتور تأليف القديمة المصرية اللغة كتاب راجع اللغة هذه عن المزيد ولمعرفة
الدين نور ). الحليم

والحكم األمثال بعض
والصدق الحق بمساعدة بالحياة تفوز . إنك

ف أمينًا الرسائلىكن . تبليغ

ف      الصداقة تحافظ أن أردت سيدaا  ى  إذا تدخله ـن         بيت م القرب فاحذر صاحبaا أو أخًا أو
. النساء

ف           زوجتك وأحب بيتًا، لنفسك فأسس مكانة، ذا رجالً كنت وعليك    ى  إذا يجب كما البيت
ه      والعطور ظهرها، وتستر بطنها تمأل عاشت      ى  أن طالما قلبها وأشرح أعضائها دواء

لزوجها مثمر حقل . فإنها
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رقم ) ٣(ملحق

القديمة المصرية الديانة
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

تشرن   ياردسالف ص     "كتابه  ى  فى  قال القديمة المصرية ـن     " ٤٧الديانة م ـه أن والحق
ف       ومنطقية متسقة لديانة صورة رسم ـيم          ى  المحال لإلقل ـة العام ـالحيتها ص أو ـيلها تفاص كل

لم       ى  المصر والمتناسقة الموحدة العقيدة هذه مثل ألن ـصرية       بأسره، الم ـة فالديان قط، تتواجد
ـة                   الالهوتي ـارات التي ـف مختل ـن م ـد للعدي العام النتاج ولكنها واحد، مفكر خلق من ليست

نحكم       "... والسياسية أن للمصريين اإلنصاف غير من       –ومن الكبيرة األعداد وجود على نزوالً
الت بأشيا        ى  المعبودات أو نباتية أو حيوانية برموز مرتبطة أوالً حية    ظهرت غير ـد    –ء ق بأنهم

ف       آلهة األشياء أو الحيوانات هذه ذاتهاى  اعتبروا الجل.. حد ـو       ىومن ل حتى عقل يوجد ال أنه
البشر               حتى أو الحيوانات أو المادية األشياء أن يعتقد أن يمكن بدائيaا مجرد     –كان من أكثر هم

مرئ مجرد    ى  مظهر مقدسة لقوى مستقر ف  . أو مثلهم مثى  والمصريون ـشر     ذلك الب ـرهم غي ل
عمومaا    ـار              –التمسوا اختي ـو ه ذلك إلى السبل أفضل أن وارتأوا الطبيعية بالقوى االتصاالت

ومرئ     محدد محور أو ـ       ى  إطار الت والنعوت الصفات فيه تتجمع أن ـذه      ى  يمكن ه ـن م ـر تغي
الت  "... "القوى والمفاهيم ـردة         ى  فالمعتقدات المج ـار األفك وضع تمثل الناس من العامة يتبناها

ف   والمتعلمين مادى  للمفكرين الماد  .. .ىقالب التجسيد ـى      ى  وكان غن ال أمر المعبودات لبعض
ف        "... عنه بينهم قيمaا دينيaا تسامحaا دومaا المصريون أبدى ـدوا      ى  وقد أب كما نفسها، مصر داخل

المقهورة       البلدان آلهة مع التسامح ذلك ـة           .. مثل الديان ـوال ط ـر يظه ـم ل أنه األمر ومجمل
أالمصر الدينىية االضطهاد مظاهر من . "ىمظهر

الكونية اآللهة
المصر   اإلنسان األرض         ى  تصور رأسه وعلى الكونية العناصر تقطن إلهية قوى حوله

والقمر        الشمس عن فضالً النيل وفيضان واألثير الت  . والسماء القوى فى  فهذه هيئاتى  تجسدت
األهم ذات الكونية اآللهة من العديد بلورت للجميعبشرية العامة . ية
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ف الخلق ومنفىنظريات وأون : األشمونين

ثمة         يكن لم الالهوتية األشمونين لفلسفة ف  شىء  طبقًا ـود      ى  ما الالوج ـوى س ـة البداي
والت    ذاتها، الفوضى عن       ى  أو عبارة كعنصر إما المصريون ـة  "تخيلها األزلي ـوى   " المياه ق أو

ف اسم    ى  الذ" نون"اإلله  ى  تتجسد عليه القديم"أطلق القديم"فهو  " الواحد األول"أو  " المبدأ " األصل

ـية                 فالخاص ـودات المعب من وأنثى ذكر زوجين منها كل يمثل أربع خواص األزل هذا وقوام
ه العظيم"ى  األولى ونونت"ويجسدها  " العمق وحوحت"ويجسدها  " الالنهاية"ثم  " نون ـم  " حوح ث

المخيم" وكاوكت"ويجسده  " الظالم وآمنت"ية  فالالرؤ" كوك ـم      " آمون اس المكان على أطلق وقد
القديمة    خمون  " الحديثة(بالمصرية األشمونين ـو      ى  والت) أو مل ـن م ـالقرب ب ىتقع

وتعن المنيا الثمانية"ىبمحافظة األزلية" مدينة اآللهة لهذه المقدس الثمانون إلى . نسبة

لهليوبوليس    شمس"أو  ) أون(وطبقًا أكثر  " عين مفهومaا الخليقة    قدمت بدء تفسير . تقدمaا

الذات        " أتوم  "فاإلله   وجوده بدأ قد شمس عين أو هليوبوليس ـل      ى  معبود ت ـة قم فوق من
األزل      ى  أزل الالنظام أو المياه من بدوره ف   ى  انبثق اإلله نفخ اإلله      ى  ثم فمه من وبزق ـو  "يده ش

ـ      " تفنوت  "وقرينه  "  طبيعي والدة خالل ومن نسال ـودات     واللذين المعب ـة بقي ة
الذ     أتوم إلى ويعزى فى  يعنى  األخرى المصرية   ى  اسمه ـل"اللغة ـق    " الكام المطل ـالث  "أو ث

فهو     رئيسية بذاته"صفات بنفسه   ى  الذ" الموجود الوجود إلى كما  "ىاألزل"أو  " األقدم"وهو  " أتى
األخرى           " األوحد"أنه   اآللهة كل على الحاكم فهو ذلك وعلى بذاته، الجميعسي"المتفرد ـد  " د ولق
للرأ" شو"كان   بينما        ى  طبقًا األثير، أو الهواء يجسد اآلن ـا    " تفنوت"السائد وبهم الرطوبة، تمثل

المنظم     العالم معط  " شو"بدا كان الخالقة   ى  كأثير القوة أو ـوت  "ومع  .... الحياة وتفن ـو�ن  " شو ك
واحد     " أتوم" جوهر أو مادة من المصر   . ثالوثًا الالهوت حلل ـافيزيق  الخلى  وقد الميت ـه  ى  ق لإلل
الحياة       " شو" أنسام خالل من وجوده تم قد الهليوبوليس    .. بأنه الالهوت بشر أن " أتوم"بأن  ى  ومنذ

هو          واحد إلله آخر مظهر إال هو ـة       ى  الذ" أتوم".. رع"ما المطبق ـة الظلم دياجير من بانبثاقه
األزل كل    ى  لألوقيانوس ضياؤه طب    . شىء  غمر الكون المصريون شخص ـوم    وقد المفه لهذا قًا

اإلله    ابنته       " شو"بتخيل أعلى إلى الممتدين بذراعيه بينما    " نوت"رافعaا السماء ـب"ربة رب" ج
قدميه عند قابعaا يقع . األرض
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منف الهوت
عصرى  ف ـمة            ى  فترة العاص ـف من ـة مدين ـت كان عندما والخامسة، الثالثة األسرتين

ع        ضرورية ثمة هناك كانت البالد، لكل ـن         السياسية م ـرب ض ـراء إلج معaا وسياسية قائدية
الذ     هليوبوليس الهوت يبن اإلله    ى  المصالحة فيه الخالق" أتوم"احتل ـف    . دور من الهوت وبين

اإلله    ى  الذ فيه الدور" بتاح"يتمتع الذ   .. بهذا العالم بدء ـاح"خلقه  ى  وقصة ـ   " بت ف ـة ىمعروض
فكر ف    ى  أسلوب تبدأ الخلق ففكرة يتح   ى  رفيع ثم والقلب ـسان      العقل لل المنطوقة الكلمة خالل قق

لإلله والشفاه واألسنان والقلب اللسان إال األخرى اآللهة وما األمر ". بتاح"أو

من: ملحوظة فإنن     ى  وحرصaا والمعلومات األسماء تداخل عدم ـق    ى  على الملح ـئ أرج
الثان     الجزء إلى باألساطير المختصرى  الخاص ـور       ى  ولكن. من وص ـة طبيع إلى اإلشارة أود

يشعون            : آللهةا شامخون عادلون ونبالء رحماء طيبون أقوياء عظماء هم بالحياة، سارة فاآللهة
. جماالً

وفوائدها التعاويذ
ف)١( والعطش الجوع ضد اآلخرىالحماية . العالم

ف)٢( الحيوانيةىالتقمص األشكال . مختلف

النهار)٣( إلى الخروج على الجنائزية(القدرة التقدمات ). لتناول

إ)٤( الموتوسيلة بعد والسعادة القوة . حراز

ف   )٥( الخدمة الميت لدعوة       ى  تجنب تعويذة وهناك اآلخر، العالم أن  )ىالشوابت(حقول
فىيؤد ما شخص عن اآلخرىالعمل . (..)العالم

العلمية العقلية
ـق               المطل ـر الخي عن نظرية بتأمالت أنفسهم يشغلوا لم العلمية العقلية ذو والمصريون

تطبيقهى  الذ وبأ     يمكن الظروف كل تحت ف   ى  وإتباعه نظرهم ووجهة كانت   ى  ثمن، الصدد هذا
الخير         عمل فيه المرغوب من كان فقد محضة، ـد        .. نفعية ح ـى إل يتوافق والحق الخير وإتيان
ف التعاليم أدب وجود ونالحظ الطيب السلوك مع واألمثالىكبير . الحكم
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ف اإلنسان المصرىعقيدةىمكونات
المصريون    ـ         اعتقد وه ومعنوية مادية عناصر سبعة من يتكون اإلنسان ـسد  ى  بأن الج

والروح   )خت( والقرابين   )با(، القلب   )كا(، الظل   )أيب(، ـو(، ـم    )ش االس ـات   )رن(، المعنوي ،
). آخ(

مستقل وجود منها لكل كان وإن اآلخر، على منها عنصر كل . يعتمد

الشعبية ). أوزوريس(الديانة

الرسمية ). رع(الديانة
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رقم ) ٤(ملحق

القديمة المصرية اآللهة أهم
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

يعن  :أتوم  )١( الكامل  "ى  اسمه أو ـسه        " التام نف من نفسه خلق أنه المصريون اعتقد
األزل    التل قمة العالم     ى،على خالق فهو ثم اإلله    . ومن مع ـم   " رع"اندمج باس وعرف

رع" ". أتوم

ال": ن  آتو)٢( ف     ى  الذ" شمسقرص الحديثة،ارتفع الدولة قبل يعبد ـك   ى  لم المل عهد
األوحد" إخناتون" اإلله يكون أن . إلى

ف"ىالخف"اإلله   :آمون  )٣( كانت عبادته ظهرت ما ـة  ىأول طيب ـيم ـب  . إقل ولق
اآللهة" فأصبح" بملك اآللهة كبار مع رع"واندمج ". آمون

حاميa:أنوبيس)٤( المحنطيtعد صفة كذلك واتخذ للجبانة، وحارسaا . ا

الذ  :أوزيريس  )٥( ـل          ى  اإلله رج هيئة على يمثل الموت حتى الشرور من قاس
جسمه ألعضاء تحديد الموتى. بدون لعالم حاكم . أصبح

اإلله        :إيزيس  )٦( وأم أوزيريس اإلله وزوجة أخطار   ى  والت" حورس"أخت من حمته
م دورaا لعبت حيث ساحرةكثيرة كإلهة . همaا

اآللهة         :باستت  )٧( مع اندمجت القطة، هيئة على ـ" سخمت"عtبدت ـة  ى  ف الدول
بوباستيس. الحديثة مدينة بسطة(كانت عبادتها) تل . مركز

ـالق        : بتاح  )٨( خ إله أنه على عtبد ألعضائه، واضح تحديد بدون إنسان شكل يتخذ
والفنون الصناعات كل . ورب

اآللهة   إله: تحوت  )٩( رسول ف    / القمر، ووسيط الكتابة فن ـين   ى  ورب ب الصراع
وست" بالطائر    " حورس إليه بالقرد" أبيس"رtمز ـة      . وأحيانًا مدين ـه عبادت مركز كان
". األشمونين"

ه: تفنوت  )١٠( وزوجها   ى  كانت ـ    " شو"وأخيها الت ـات المخلوق ـا  ى  أولى خلقه
وحيدaا" أقوع" ذاته . من
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هيئ  : جب  )١١( على أخته      مtثل من تزوج رجل ـوت"ة ـا      " ن وأنجب ـسماء ال ـة إله
ونفتيس" وست وإيزيس ". أوزيريس

الذ: )ىحعب(ى  حاب)١٢( على       ى  اإلله المصريون تخيله وفيضانه النيل بمياه يدفع
ذ والذكر األنثى جسم بين تجمع بشرية مترهلىثدىهيئة . وبطن

حورس"اسمها  ى  ويعن: حتحور  )١٣( عبادتها   " منزل دندرةى  فى  الرئيسمركز
ه ثالوثًا كونت وابنها" حورس"وزوجهاىحيث أدفو . "ىايح"رب

ـورس   )١٤( ـك      " البعيد": ح للمل رمز حورس كان التاريخية العصور بداية ومنذ
ميتًا   أو ف   . حيaا كبير دور فى  له ممثالً البشر مع ـت"عمهىالصراع ـصب  " س المغت

أوزيريس ابيه من بانتصىوالذ"للعرش ". ارهانتهى

ف     ى  الذ: ى  خبر)١٥( للشمس ومظهر بذاته، للوجود ـا    ى  أتى aغالب يمثل الصباح
ف      عبادته نشأت الجعران هيئة ـه       ى  على اإلل مع أدمج هليوبوليس ـت  " رع"مدينة تح

رع"اسم ". خبير

ألقابه: خنوم)١٦( البشر"من اآللهة"و" خالق البداية" أبو . منذ

وعtأهم: رع)١٧( المصرية للعالماآللهة كخالق . بد

تمساح: سبك)١٨( هيئة على أمبو. عtبد وكوم الفيوم عبادته مراكز . أهم

رأس           : ست  )١٩( ـشبه ي غريب حيوان برأس إنسان هيئة على المصريون صوره
ف. الكلب للشر أوزيريسىويرمز . أسطورة

يعن: سخمت  )٢٠( ـ      ى  ه". القوية"ى  اسمها ف ـك للمل المصاحبة الحرب ىإلهة
. اتهغزو

وه: ماعت)٢١( والنظام والعدالة للحق الذىتجسيد العالمىاألساس عليه . خلق

لتحم: نوت)٢٢( التوابيت داخل تصور السماء بجناحيهاىغلهة . المتوفى

الذ  : نون  )٢٣( األول كل    ى  الخصم منه فهو     شىء  انبثق ثم اآللهة"ومن ـه  " أبو من
يوميaا الشمس . تخرج

ـة     "المرعبة: "نيت  )٢٤( هيئ ـى عل ـورت ص وسهمين قوسaا المقدس رمزها إلهة
الرئيس          عبادتها مركز للملك حامية األحمر الدلتا تاج تلبس " سايس"مدينة  ى  فى  امرأة

بالصعيد وإسنا الدلتا . بغرب
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وقفط     : مين  )٢٥( أخميم كانت عبادته مراكز ـ      . أهم ف ـاد أعي ـه ل ـم  ى  كانت موس
. الحصاد

الكهنة أنواع
الخدمة-١ المرتل-٢.كاهن . الكاهن

الكا-٣ الجنائزية-٤). القرين(كاهن للعقيدة المعينون . الكهنة

اإلله-٥ خدم المطهرون-٦. الكهنة . الكهنة

الرائين-٧ بين اإلله-٨. األعظم . أب
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رقم )المعابد(األهرامات) ٥(ملحق

اآلخرة والحياة الخلود فكرة
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ف٢٧صفحةىف العمارة اآلتىكتاب نجد القديمة :ىمصر

ف     " الحياة أن مصر سكان ـاه         ى  والحظ ومي جديد، من لتشرق تغيب فالشمس دائم، تجدد
ف   لتفيض تغيض ـم  ىالنيل له وتجلت أخرى، تارة ليزدهر يجف األرض ونبات موقوت، ميعاد

ف  ى  معان والدوام ما          الصحراءى  االستقرار البلى من تحفظ الجافة رمالها وكانت تكون، ما أقوى
فيها ف  .. يودع ذلك ـاكلة           ى  فيساعد ش ـى عل وتصورها الموت، بعد خالدة أخرى بحياة اإليمان

وشراب وطعام مسكن إلى فيها الميت يحتاج الدنيا ". الحياة

اللطيف        عبد الدين محيى الدكتور اهللا    –وكان ف   –رحمه لنا إيجى  يشرح عام  دورة وت
ف     ٩٨ االستمرارية فكرة السياحيين التى  للمرشدين فى  الحياة التتالى  نالحظها ـدائم  ى  صورة ال

وف   والنهار األربعةى  تتالى  لليل ـذ       .. الفصول ال ـضان الفي يتبعها األرض وتشقق ىوالتحاريق
ـز                 ويجه ـالح الف ـشط وين ـالبراعم ب األرض وتخضر الجافة لألرض أخرى مرة الحياة يهب

ويز الحصاد   األرض ويجمع ويرويها المصر  . رعها الحظ ف   ى  لقد متمثلة الحياة نورى  دورات
الذابلة            األوراق وسقوط الجدب بعد واخضراره الزرع ونمو المساء ظلمة بعد ـان  . الصباح وك

المصر        كان ولهذا دائمaا األمل وجود إلى متفائالًى  يتطرق نظريات    . القديم سيادته تناول وعند
إلى    يشير كان خبر    الخلق ف  ى  يعنى  والذ–الجعران   –أن الشمس ـق     ى  أيضaا خل ـد ق الصباح
كل خلق ثم بذاته ف. شىءنفسه األزلىوحتى المحيط من الجعران انبثق قد الخليقة .ىبداية

يعن وما ى؟الهرم
ف    ٢٨٧صفحة  ى  وف العمارة كتاب القديمة   ى  من ـور       "مصر أن ـد محم ـدكتور ال يقول

: "ىشكر

الم   " أن يtعتقد السماء        كان إلى يصعد وإنه يفنى، ال نجم المتوفى له    . لك تفتح السماء وأن
يصعد     . أبوابها أحدورا تغدو يرتق  ‘واألرض وإنه الذى  ليه، أبوه    ى  السلم له ـذلك" رع"صنعه ل
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ف          اقترن وأنه عظيمaا، سلمaا الهرم تمثلوا المصريين أن بالمرتقى  يبدو ـذى  أذهانهم ـصعد  ى  ال ي
السماء      إلى الملك رع   ى  فعليه الشمس إله سبيلها       . مملكة تجدد أخذت الشمس ديانة وأن خاصة

األقل        على الثانية األسرة منذ المالكة األسرة ف    . إلى معبدaا أقام زوسر ـر    ى  وأن مق شمس عين
الذ أمحوتب وأن الشمس مبانىعبادة على شمسىأشرف عين كهنة رئيس كان ". زوسر

المعابد
العمارة١٦٢صفحةىوف كتاب المعابدىفمن لدور شروحaا نجد القديمة : مصر

ـورة              " ص الملك أن يعتقد كان فقد أقاموها، الذين والملوك اآللهة لتمجيد المعابد وكانت
وف         وتأييدها، وحيها من أعماله وأن األرض، على كان      ى  اإلله لذلك لآللهة؛ تمجيد أعماله تخليد
وأحرزه         بالد من فتحه وما حمالته أخبار يسجل المعابد       الملك جدران على وأسالب غنائم من

ـ                  ف ـون يتوَّج ـوك المل كان هذا على عالوة نصر، من اإلله أواله بما واعترافًا لشأنه ىتمجيدaا
اليوبيلية     بأعيادهم فيها ويحتفلون ما         .. المعابد منها وإنما فحسب، اآللهة لعبادة المعابد تكن ولم

أو          السابقين الملوك من إله لعبادة أيضaا ـوك          كان المل من عبد من أقدم ومن شيدوها من لعبادة
الثالثىف سنوسرت الملك النوبة ". بالد

نفرتار    الملكة عبادة الثان  "فقد  ى  وحتى رمسيس فى  حفر ـه     ى  أبى  معبدaا في ـر تعب سنبل
نفرتار حتحورىالملكة اإلله ". مع

يسمى       المعبد أو الهيكل اإلله"وكان الذ  "....... بيت أن سى  ويالحظ فكان الدولةى  ائدaا
ف ـدس               ى  الحديثة ق أو ـصورة ومق ـاطين وأس وبهو وفناء صرح من يتألف كان اآللهة معابد
ف المعبدىاألقداس نفسه١٩٢صفحة(نهاية المرجع ). من

والت    الجنائية المعابد ـدينا          ى  أما فل الذكرى تخليد معابد توفيق سيد الدكتور عليها يطلق
وه    باألقصر الرمسيوم الثان   الخاصى  منها رمسيس بالملك ـضaا       ى،ة أي ـصر باألق هابو ومدينة

الثالث برمسيس . الخاصة
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األعالم
الفنتين        ": حرخوف")١( حكام عظام من وهو إفريقيا لمجاهل كاشف ـثالث    . أول ب ـام وق

ف الملكىرحالت رع"عهد السادسة" (مرن ). األسرة

الفرنس": ماسبيرو")٢( التى  الذى  العالم األهرامات المىفتح ـا ـة   فيه الديني ـون ـون  "ت مت
وهم   ى  ف١٨٨١عام  " األهرام ـانى  بيب"و  " األولى  بيب"و   "ىتيت"و  " وناس"سقارة "ىالث

رع"و ". مرن

ألمان: زيته)٣( األهرامىعالم متون معظم . ترجم
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المختصرىحواش من األول الجزء
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

الموسوعة؟) ١( أهمية ما
العلم   حي النتاج إنها المصر      ى  ث المؤرخ حسن سليم الدكتور المؤرخين ـذى  لشيخ ىال

ف      وعقله وفكره أحاسيسه بكل الذ  ى  عاش الوطن والذ     ى  ارض أخالقية حضارة أول للعالم ىقدم
الذ               ولوطنه له خيرaا ذلك فكان الحكومية وظيفته من بحرمانه شرaا فاروق الملك به وجدى  أراد

  aإجباري تفرغ العلم  عالمaا للبحث الذ. .ىوالتاريخى  ا مجموعات      ى  وهو باكتشاف قام أن له سبق
األثرية     والمعابد الجبانات من ف    .. كاملة الدكتوراه على الحاصل ـة    ى  وهو األثري دراسته مجال

كرس أستاذ للتعيين أهله مما األوروبية الجامعات . اآلثارىمن

مصر ولعامي    ى  وكأستاذ الفصحى العربية اللغة ـة      يتقن القديم المصرية اللغة ودروس ة
ـذ           ال المناسب العالم فهو بالفطرة، المتدين الشعب بوجدان يحس ـدار    ى  وكإنسان األق ـه ادخرت

ف لك   ى  ليغوص القديم؛ التاريخ ف    ى  بحور شامالً مرجعaا لنا ـ    ى  يقدم ف المتاحة المعلومات ىحدود
ال           بلدته أبناء عن يكتب كان لقد العشرين القرن من عانوا    األربعينيات والذين بالعنف محكومين

ـا                  م ـر خي على وظيفته أدى ألنه والقسوة؛ للظلم تعرض نفسه وهو األجانب الحكام تسلط من
الت      باآلثار فؤاد الملك فطالب فى  يكون ـاروق          ى  كانت ف ـك المل ـب طل رفض بعد وفيما معيته

الذ للعقاب يأب ولم والده تخص أنها على إليه المغرىبردها الملك به . ورأنزله

والخاص) ٢( المصريات بعلم المهتمين اآلثار العلماء بعض عن نبذة
األسرات قبل ما . بعصر

الفرنس ـ          " أرسالن  "ى  العالم ف التاريخ قبل ما علم وجود أثبت من أول ىكان
ف. مصر مصر إلى حضر . ١٨٦٨عامىوقد

عام   " مورجانى  د"العالم   العالم      ١٨٩٧وضع أمام أبحاثه اعترف   نتائج العهد ذلك ومنذ
ف       التاريخ قبل ما عصر بوجود األستاذ     ى  فعالً أبحاث ومهدت ـر  "مصر بت و  "ىفلندرز

ـة      " مورجانى  د" القديم ـة الدول وعصر التاريخ قبل ما عصر يبن صلة إليجاد السبيل
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األسرات         قبل ما عصر الفترة هذه على أطلق آالت      . وقد ـود بوج الصدف جاءت وقد
ف قدمها حسب بعضىمرتبة فوق بعضها جيولوجية . طبقات

العام البير"يعد ف" بوفييه التاريخ قبل ما علماء أكبر . مصرىمن

األستاذ جنكر"قام ـىاأللمان" هرمان ف منظمة بحفائر مرة ىألول
البحر بن  ى  فى  الوجه مرمدة ـا         ى  منطقة م عصر عن للبحث رودان من الغربية سالمة

التاريخقب . ل

األستاذ بتر"بحث ف" ىفلندز األسرات قبل ما مدينة . مصرىعن

الت  " كويبل  "ناقش   اآلثار ف  ى  كل عليها ـوم    (منطقة  ى  عثر والك الحديثة الكاب
الحديثة) األحمر األسرات قبل ما عصر إلى يرجع . ومعظمها

التماثيل) ٣(
ف الق  ى  يالحظ الدولة عمود       مصاطب خط برسم تقاس كانت النسب أن محورى  فى  ديمة

ـة               الجانبي ـاييس المق أما متقاطعة، وخطوط بنقط وذلك الجدار على المنحوتة اآلدمية الصورة
ـاع                 ارتف أن ـى عل تدل الحمراء الخطوط وهذه حمراء متقاطعة خطوط على بنقط تُعلم فكانت

البشر أ       ى  الشكل الشعر منبت إلى القدم أخمص من الذ   الواقف المستعار الشعر ـى   ى  و عل كان
الذ           األيسر القدم طول وكان وحدات، ست إلى مقسمaا كان دائمaا     ى  الجبهة يخطو وهو يرسم كان

ف   األمام ـدر              ى  إلى يق فكان األيمن القدم طول أما بقليل وحدة من بأكثر يقدر والصور التماثيل
وإ          بوحدتين، فيقدر الركبة إلى الجسم ارتفاع أما فقط، ـدات،      بوحدة وح بخمس الرقبة منبت لى

الرأس شعر منبت إلى القدمين أخمص من وحدات خمس طوله فكان الجالس التمثال . أما

ه    : ملحوظة الصنع المختصرة الدtمى ـ     ى  تماثيل ف ـة الجنائزي التماثيل ـد  ى  طالئع العه
.ىالتاريخ
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به      قام عمل ـص     ) ١٨٣٢–١٧٩٠" (شمبليون"أول الم اللغة رموز حل ريةبخصوص

ـة              الهيروطيقي الكتابة أن وبرهن القديمة المصرية الكتابات اختالف موضوع بحث أنه القديمة
ـا             ى  ه أنه غير واحدة القديمة المصرية الكتابة تكون ذلك وعلى الهيروغليفية، للكتابة اختصار

ـ    ب ال ذلك وعلى والثلث، والنسخ بالرقعة تكتب فيه مثالً العربية كاللغة أشكال بثالثة أنتكتب د
ف ف   ى  يوجد كما الهيروغليفية ـة         ى  الكتابة واللغ ـة وأبجدي صوتية قيمة لها إشارات الديموطيقية

ه   القديمة خطوط     ى  المصرية أربعة عن الهيروغليف"عبارة الهيراطيق  –ى  الخط الخط  –ى  الخط
القبط  –ى  الديموطيق ه   "ىالخط الهيروغليفية مثل     ) ١(ى  وعناصر تصويرية أو رمزية إشارات

مثل          ) ٢" (تحوت"و  " رع" مقطع من مركبة أحيانًا تكون قد صوتية من   "ىم"وإشارات وأحيانًا
حرف مثل أبجدية ". س"حروف

الصفحة    ( صورة ـذه          ١٤٤انظر به ـة المرفق ـر بكي ـسن المح عبد الدكتور كتاب من
. )ىالحواش

فه    القبطية اللغة من       ى  أما بدالً اليونانية الحروف اتخذوا وفيها الرابع ـروف   الخط الح
ـ           ف موجودة غير أصوات سبعة تماثل حروف سبعة وأضافوا ـة    ى  الديموطيقية اليوناني ـة اللغ

ال               ـة القبطي ـسة الكني ولكن قرون بأربعة القبطية اللغة يستخدمون المصريون واستمر القديمة،
ف القبطية اللغة تستخدم وفىتزال الدينيةىالقداس . الكتب

)٥ (

المصريين أصل
صورة    مينا      " رمرنع"إن تظهر البالد يوحد الحام  " نعرمر"وهو الشكل الجنوب  ى  ذا من

السام       الشكل ذا الشمال ملك يخضع للمصريين       ى  وهو مثال خير الصورة وهذه الوجه المستدير
الحام الجنس من خليط السامىوهم .ىوالجنس
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اإلنسان مكونات
م         عناصر سبعة من يتكون اإلنسان بأن المصريون ـ   اعتقد ه ومعنوية ـسد   :ىادية الج

الروح   )غت( والقلب   )كا(القرين  ) با(، الظل   )إيب(، ـم    )شو(، االس ـات    )رن(، المعنوي ) آخ(،

مستقل             وجود منها لكل وإن اآلخر، على منها عنصر كل ـضارة     ٨٨ص  (يعتمد وح آثار من
القديمة الدكتور–مصر لألستاذ األول الدين/ الجزء نور الحليم . عبد

)٧ (

الشعبيةالدي والديانة الرسمية انة
الشمس    ه    ى  ه) رع(عبادة أوزير وعبادة الرسمية ف   ى  الديانة ونالحظ الشعبية ىالديانة

ـة      القديم ـة الدول ـب وعق الشعبية الثورة وبعد الملك بمصير االهتمام األهرام ـرة  (متون األس
ف       ) السادسة أوزير دور ووضح الشعبية بالديانة االهتمام التواى  زاد ـ. بيتمتون ـرة  ى  وف األس

ف يقفون والغفير األمير أصبح السماويةىالحديثة العدالة للجميع وتحقق أوزير أمام . المحاكمة

)٨ (

مانيتون تقسيم
ـطى              الوس والدولة القديمة الدولة أساسية دول ثالث إلى القديمة األسرات مانيتون قسم

الحديثة رقم(والدولة ملقح الحاك" ١"راجع األسرات أسرةوقسم ثالثين إلى ). مة

ـمحالل               االض ـرة فت تبعها السادسة األسرة عقب شعبية ثورة إلى البالد تعرضت وقد
وه           البالد قوة رمز مركزية كقوة الوسطى الدولة ظهرت ثم ـشر     ى  األولى ع ـة الحادي األسرة

الثان   االضمحالل فترة تلتها عشرة ـا  ىوالثانية وحكمه ـبالد، ال شرق من قادم عدو احتل وفيها
وطنيين           ١٥٠لمدة   أبطال ثالثة يد على التحرير حرب وقامت رع"عامaا ـذ" سقنن ـى  ى  ال الق
ف الوغىحتفه ". أحمس"و" كامس"وابنيهىساحة
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المعابد
الواد للدكتور     ٢٩صفحة  (:ىمعبد المصرية األهرامات كتاب فخر/ من ويقعى  أحمد

الم        هذا وكان الصاعد، للطريق السفلى النهاية فعند الهرمية     ى  عبد للمجموعة مدخالً ذاته الوقت
إلى                بجسمه يأتون كانوا الملك مات وإذا واللوحات التماثيل من الكثير فيه يضعون وكانوا كلها،

الواد تحنيطه   ى  معبد ثم وتطهيره ف     . لغسله أنه العلماء بعض أثبت ـة    ى  وقد الرابع األسرة أيام
ف       مهمة طقوس ثالثة بعمل يقومون ـسل        ى  الوادمعبدى  كانوا غ ـو ه الطقوس هذه أول وكان

قصيرaا          وقتًا إال يستغرق ال األمر هذا وكان الجسم، الجثة   ى  وثان. وتطهير تحنيط الطقوس . تلك

المسمى       الطقس هو الطقوس الفم"وثالث ـ        " فتح وف التحنيط، بعد إال بعمله يقومون ال ىوكانوا
ف       المومياء يضعوا أن وبعد الدفن كان  ى  يوم الدفن ـديaا        حجرة أب ـا إغالقً الهرم مدخل يغلقون وا

الخارج      الكساء أحجار وراء تمامaا ف    ى،ويخفونه الكهنة يبدأ الت  ى  ثم بأعمالهم ـن   ى  القيام م كان
ف الروح استمرار األبدىشأنها إلى األخرى بالحياة . االستمتاع

الجنائز ىالمعبد

ص       ى  ف القديمة مصر وحضارة آثار مجمو   "٢٥كتاب أول عن ـة    الحديث هرمي ـة ع
جنائز  –هرم  (تقليدية   الواد  –ى  معبد حون    )ىمعبد الملك بعهد ـرة     ى  يرتبط األس ـوك مل آخر

الت     المدرجة المصطبة صاحب الناقص  ى  الثالثة بالهرم ـبح      .. تُعرف أص ـة الرابع األسرة ومنذ
الجنائز    للمعبد المهم ـر          ى  التحنيط آخ إلى ملك من التفاصيل بعض اختلفت وإن وضوحaا أكثر

أ أخرىومن إلى . سرة

الجنائز المعبد نتناول القديمةىوسوف الدولة لمعابد كنموذج خفرع : للملك

ـر          الجي بالحجر شيد وقد الهرم من الشرق إلى ـذى  يقع ـر      ى  ال بحج ـساؤه ك ـرى ج
ف       شيدت فقد الداخلية جدرانه أما ـد     ى  الجرانيت، المعب ـيط تخط جاء الجرانيت حجر من أغلبها

ناح    المدخل ويقع ويؤد  مستطيالً الجنوب ف     ى  ية يضم المعبد بعرض ممر ـاعتين   ى  إلى ق جنبوه
ـور               ى  وف مح ـى عل ضيق ممر يخرج عمودين، ذات ردهة الممر وتتوسط قاعات أربع شماله

يؤد تؤد      ى  المعبد الجرانيت من مشيدة أعمدة صالة ـد        ى  إلى يمت ـع واس فناء على الصالة هذه
يؤد         ممر به ويحيط الجنوب إلى الشمال من ـ   ١٦ى  إلى  محوره ويل ـسة    ى  مدخالً خم ـاء الفن

تمثاالً منها كل يضم كان . تجويفات
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الذ   ى  وف الممر الجنوب يؤد      ى  أقصى مدخل يوجد الخمسة التجويفات عليه ـى  ى  تطل إل
ـر                  آخ ـز دهلي منه ليخرج الشمال إلى الجنوب ومن الغرب إلى الشرق من يمتد طويل دهليز

فىيؤد األقداس قدس المعبدىإلى . نهاية

عليها/ الدكتورويطلق توفيق الذكرى"سيد تخليد ". معابد

)١٠ (

األهرام متون
ـ            ) ٦١(صفحة  ى  ف اآلت ـد نج ـة القديم مصر موسوعة من عشر الثامن الجزء :ىمن

بأن     القول األهرام"ويمكن ـوعات      ى  تحتو" متون موض ـتة س على خاص ـعائر  ) ١: (بوجه ش
ال     ) ٢(جنائزية   عند المأتمية بالمسائل خاصة سحرية    شعائر وتعاويذ ـة    ) ٣(قبور قديم ـعائر ش

بالعبادة    قديمة    ) ٤(خاصة دينية قديمة     ) ٥(وأناشيد أساطير من وتضرعات  ) ٦(أجزاء صلوات
الملك . لفائدة

ـة             ) "٦٣(صفحة  ى  وف األخروي ـاة الحي ـن ع تقريبaا شيًئا تعرف ال األهرام متون وإن
الت فى  المظلمة السفلى  توجد عالم     .ىالعالم فإن إال        ولذلك ـه ب يراد ال عندهم ـالم  "األموات الع

الصيغة  "ىالسماو ف  . بهذه اختلط ـ     ى  وقد ف المذكورة السماوية اآلخرة ـرام    ى  تلك األه ـون مت
أولهما   قديمان والثان    : مذهبان نجمية، بصورة المتوفى ـ     ى  يمثل ف ـاالً ح المتوفى ـه  ىيصور إل

الشمس           إله نفس بأنه المتوفى ذات يصور أخرى بعبارة أو المذهبين   ى  وبديه.الشمس هذين أن
التوال         على شمسية وآخرة نجمية، بآخرة تسميتها يمكن فىاللذين ـم      ى  كانا ث ـستقلين م ما وقت

ف    منهما كل ه   ى  دخل سماوية آخرة فى  التى  شكل األهرامى  نجدها الملك    . متون روح أن وهو
النج             إلى فورaا الصعود على االتجاه هذا يحملها الممر ذلك من تخرج ـذلك     عندما ل ـة القطبي وم

دائمaا الشمال تواجه األهرامات سواهم. فمداخل دون بالملوك خاصة كانت المتون ". وهذه
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التوابيت متون
صىف القديمة المصرية الديانة اآلت) ٢٧١(كتاب :ىنجد

التوابيت           " جدران على وانتشرت السادسة األسرة أواخر من التوابيت نصوص ظهرت
aكبير األول    انتشارaا االنتقال عصر أثناء بالملوك       ى  وف. ا خاصة كانت األهرام نصوص أن حين

ـ              الت الدينية للديمقراطية نتيجة وذلك الشعب، أفراد أيضaا تشمل كانت التوابيت نصوص ىفإن
عليها ف      ى  فى  وه. حصل المتوفى لحماية فصول من تتألف ـر  ى  مجموعها اآلخ ـث  . العالم حي

لق لنفسه يتخذ متوفى كل ". أوزوريس"بأصبح

)١٢ (

الشمس معبد
ف"كتاب  ى  ف القديمةى  العمارة ـشمس       ) ١٧١(صفحة  " مصر ال ـد معب عن المؤلف ذكر

الشمس        " لإلله المعابد الخامسة األسرة أغلب ـن       "... رع"شيد ع يختلف خاص طراز من وهو
الت        الشمس وعبادة يتفق بما األخرى الهياكل سائر فىطراز تؤدى ـار،  ىكانت النه ـع إذوض

ينبغ الذ     ى  كان المعبد بضوئها الشمس تغمر فيهى  أن مسلة   . تعبد به توجد ـ. كما ـفحة  ى  وف ص
ف        ) ١٧٧( منشآت من عشرة الثانية األسرة لملوك كان بما تشهد المطرية مسلة تزال معبدىوال

ف شمسىالشمس ". عين

المسالت
صفحة    ى  وف الكتاب المؤلف   ) ٢١٢(نفس ـن        "قال م ـدة واح ـة كتل ـت  المسلة الجراني

الداخل     إلى قليالً تميل تنته. بجوانب برنز        ى  حيث من صفائح تكسوه كانت مدبب بهرم ذروتها
والفضة      الذهب خليط من أو األول     .. مدبب تحوتمس مسلة ـوالً      ١٩,٦٠وكانت ط ـر المت من

نحو    ف     ١٤٣وتزن حاتشبسوت مسلة وترتفع وتزن     ٢٩,٥٠الفضاء  ى  طنًا المتر طنًا  ٣٢٣من
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وت ف     تقريبaا الثالث تحوتمس مسلة كثيرaا ارتفاعها     ى  فوقها يبلغ إذ وتزن    ٣٢,١٥روما المتر من
". طنًا٤٥٥نحو

)١٣(

الملكة محاكمة
الثانى  ف صفحة    ى  الجزء الموسوعة بيب  ) ٤٧(من الملك ـل    ى  كلفّ النبي ـ"األول "ىون

رالذ    األسار رئيس ف  ى  بصفته وحده ـو        ى  يجلس وه الوزير يساعد أن الستة ـمحكمة ىالقاض
ف فى  األعلى العظيمة      ى  التحقيق الملكة زوجته مع ـ    " إمتس"محضر ف أخرى محاكمة ىوهناك

ف        الشتراكها الثالث رمسيس زوجة مع العشرين ـل        ى  األسرة أج ـن م ـون الفرع ضد مؤامرة
الثالث رمسيس من بدالً ابنها ". تنصيب

)١٤ (

الشعبية الثورة
سادت     ) ٣٩٩(صفحة   للموسوعة األول ـان        الجزء ك ـشعبية ال ـورة الث أثناء الفوضى

ف   الحكومة ـة              ى  موقف اجتماعي ـورة بث وقام الفرصة هذه انتهز الشعب أن حتى لها يرثى حالة
ـن                  م ثقيل عبء تحت خاللها ترزح البالد كانت الزمان من قرنين من أكثر أمرها امتد طاحنة

والح              ـت، اختف ـد ق وأمالكه زال قد فرعون سلطان كان إن والخراب ـة    الفوضى المدني ـوق ق
ف       كان من كائن توالها قد البالد         .. قدرتهى  والدينية ساد أن الفوضى هذه امتداد جراء من وكان

الخلق      االنحالل وعم القحط وانتشر ـدات          ى  الخوف والمعتق ـة الديني ـد بالتقالي ـاالة المب ـدم وع
". الموروثة
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الوزير
األنصار    ناصر الدكتور ـ   ى  فى  لخص ف المجمل ا  ى  كتاب ـاريخ ـصر   ت الم ـانون ىلق

قائالً     ) ٥٢صفحة  ( الرابعة األسرة منذ الوزير ـبح       : "اختصاصات أص ـة الرابع ـرة األس ومنذ
رسم     موظف أكبر هو اإلدار         ى  فى  الوزير ـاز الجه ـة رئاس وله واسعة سلطات وله ىالدولة

شرف       لقب أعلى يقلد أنه كما ـد          . البالدى  فى  للدولة أح ـوزير ال ـصب من شاغل كان ما وغالبaا
كهنة        األبنا كبير كونه إلى باإلضافة الملكيين كهنة     " توت"ء وكبير القانون ـت"إله ـة  " ماع آله

كهنة     وكبير اإلدارة" سشات"العدالة ف.. آلهة أحد       ى  أما المنصب يشغل يعد فلم الخامسة األسرة
أل     يسمح بل الملكيين، ـون         ى  مصرى  األبناء يك أن ـة المهم والشخصيات الموظفين كبار من

مدنوالم. وزيرaا موظف .ىوظف

الت      المراسمية األلقاب دراسة خالل ـصاصاته       ى  ومن اخت نحدد أن يمكن الوزير يحملها
الدينية      األلقاب عن بعيدaا والواسعة الملك   .. المهمة الخاتم يحمل على   . .ىفالوزير الوزير وكان

ف     ويشرف المركزية اإلدارة وا      ى  رأس الملكية المراسيم تحفظ حيث الملكية ـود  المحفوظات لعق
المهمة   والمستندات ـال          .. والوصايا األعم ـع جمي ورئيس الملكية الرسائل إدارة على ويشرف

ـات      بعث ـى وعل ـة الزراع أعمال وعلى الضرائب وعلى العامة الخزينة على ويشرف الملكية
واألسطول      الخارجية والبعثات المناجم واستثمار ف  .. التعدين للوزراء ـسة   ى  وكان الخام األسرة

أ إدارة             ألقابaا ـيس ورئ الضرائب ورئيس الغالل خزائن ورئيس األبيض البيت رئيس مثل خرى
قضائ       . الجيش اختصاص للوزير أضيف أيضaا الخامسة األسرة ـ   ى  وخل القاض أصبح ىحيث

الست        القضاة محكمة أو العليا الحكمة ورئيس مسئوليات     .. األعلى زادت السادسة األسرة ومع
انتقلت      حيث واختصاصاته الجنوب      الوزير من الكبار العشرة مجلس سلطات له  .. إليه وأصبح

ف وحيدaا قاضيaا يكون االستئنافىأن حاالت . بعض
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الرسم. الفن فن
وه         والحرف، الصناعات لكل عملية مدرسة كانت األهرام ـى  مصانع ـعت  ى  الت وض

ف      والعمارة النحت فن إلنماء التى  األساس البارز   ى  العصور النحت وهناك الغائر  تلت . والنحت

ف     المجوهرات صناعة فن ـ     " خوفو"عهد  ى  وازدهر ف ـة درج ألرقى ـة    ى  ووصل الدول ـد عه
. الوسطى

فن            ) ٢٩(صفحة  ى  وف يكن لم المؤلف يقول المصريين قدماء عند الرسم فن كتاب من
المستقل             الرسم   الرسم فن لمفهوم طبقًا المصريين قدماء لدى بذاته مستقالً فنًا يعتبر

فى  لذا اليومى  نعرفه ف   . عالم يعتبر كان ـ         ى  بل ه ـرى أخ ـون لفن ـضيريaا تح عمالً ىالغالب
والعمارة   والنحت على         .. التصوير االسكتشات رسموا قد القدماء المصريين أن المعروف ومن

لألوان      الخارجية األسطح وعلى الصخرية ـساس    "قال  ) ٢(صفحة  ى  وف.ىاألسطح اإلح ـان ك
ن  ى  المصر يعتبر خلقه      بالطبيعة عند الكون بزوغ لعملية فلسفيaا الرسم    .. موذجaا فن تطور وكان
الهيروغليفيةىالثنائىالمصر الكتابة لتطور بخطوة خطوة مالزمaا .. األبعاد

ف         تمامaا ممتزجة كانت اإلبداع على الفنان قدرة األوضاع     ى  إن عن التعبير على قدرته
وغالبaا       والكليات، الجزئيات لمظاهر الجانب     الطبيعية المظهر بتصوير ذلك يكون البروفيل"ى  ما

والطيورىوه"  الحيوانات تصوير عند دائمaا المتبعة . القاعدة

الجانب      : "يقول) ٤(صفحة  ى  وف المظهر أو البروفيل تصوير أن ـدة    ى  غير قاع يكن لم
تقتض   قد األمام       ى  مطلقة المظهر بتصوير الفنان يقوم أن اإليضاح ـو   ى  ضرورة وه ،

األمام         المظهر يكون حين عادة الطريقة هذه إلى ـر       ى  يلجأ التعبي على قدرة وأكثر مالئمة أكثر
الحقيقة الفن    .. عن التكوين لرسم بالنسبة البشرى  أما ـريقتين       ى،للجسم الط ـستعمل ي الفنان فإن

بطريقة     . معaا الرأس يرسم ـام     " البروفيل"فهو األم مظهرها حسب األكتاف ـم   ى،ويرسم ويرس
جانبية زاوية من والسيقان ". األرداف
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والحيرة الشك فترة
الثانى  ف صفحة      ى  الجزء القديمة مصر موسوعة سائدين    ) ٤٢٥(من والشك الحيرة نجد

ف  ى  أغانى  ف الناس الفترةى  وكالم ف     .. هذه الثقة وعدم اليأس نبرة ف  ى  تأمل الموتى هذهى  مصير
ليحدثنا       : "الفترة هناك من أحد يأت ـئن   ولم لتطم إليه يحتاجون عما ويخبرنا قبلنا من حال كيف
الذ       ) ؟(قلوبنا المكان إلى كذلك نحن نذهب أن فيهى  قبل العالم     ... (ذهبوا من الخوف يظهر هنا
مثل    .. )ىالسفل النصائح يكتئب   "ورغم قلبك تجعلن األرض       .. "و" وال ـى عل إليه تميل ما افعل

يأت     حتى قلبك تغضبن نعيكى  وال ه  لكن  " يوم اليأس فى  نبرة ـإن     ى  السائدة ف ـين الجملت هاتين
الساكن"صاحب   يف      " القلب ال الصياح وأن عويلهم يسمع السفل   ى  ال العالم من ذلك  "ى  إنسان ومع

السفل ف  .. "و"ىالعالم اليوم ـه            ى  اقض متاع يأخذ أ، أحدaا يمكن ال اصغ نفسك تجهدن وال سعادة
ف  . معه وليس يع     ى  اصغ، أن ولى قد إنسان ثانيةقدرة ـا        . ود به ـر يم واليأس الشك فترات إن

ف وف  ى  اإلنسان مختلفة وف  ى  أوقات مختلفة مختلفةى  أزمنة ـة      .. أماكن المقطوع ـذه ه نجد وهنا
ف     هاملت قاله ما الت  ى  تسبق هاملت بحوالى  مسرحية المقطوعة هذه بعد شكسبير ـة  ىكتبها ثالث

مقطوعة وأقصد عام وستمائة كائن"آالف غير أم أنا الموضوع" أكائن لُب هو " هذا

ـه               آالم من ليتخلص االنتحار، خطوة اتخاذ على قدرته عدم سببها كان هاملت وحيرة
عمه         ى  الت مع باالشتراك والده قتلت أمه أن يعرف وهو ـو      .. يعيشها وه ـا عنيفً صراعه وكان

قرارين    أمام عاجزaا أمه    : يقف من ـط           ى  التاالنتقام فق ـه عم من االنتقام أم عمه مع أباه خانت
ـ                 ف أحيانًا ويفكر أبيه نحو الواجب وبين أمه نحو العاطفة بين داخليaا الصراع يصبح ال ىحتى

باالنتحار     الموقف هذا من سيجده           .. الهروب بما جهله هو الفعل بهذا اإلتيان عن يوقفه ما ولكن
اآلخرى  ف وال     .. العالم آالمه يتحمل ـرف           لذلك يع ال ـوة خط ـى عل باإلقدام لمتاعبه حدaا يضع

. نتائجها
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الكهنة
ـ               ال كهنة يسمون الملكات أو الملوك أو اآللهة بخدمة يقومون الذين الكهنة –حم  "كان

اإلله  " نتر خادم بغير         . ومعناها الخاصة والقرابين الطقوس على باإلشراف المكلفون الكهنة أما
ك     يسمون فكانوا والملوك الكاى  أ" كا. حم"هنة  اآللهة بكل     . خدم الخاصة الدينية الخدمة وكانت

ـ         ال كهنة يسمون العاديين واألشخاص الملوك ـن    . المطهرينى  أ" وعب"من م الكثيرون وكان
ـ    ال حياته     " وعب"كهنة أثناء الملك خدمة على الت     . يقومون األلقاب من اللقب هذا كثيرaاى  وكان

وكان      األطباء ألقاب بين نجدها ف       ما معينة وظائف شغل السماء حق ـاص    ى  من الخ ـوت الكهن
باألهرامات    المتعلقة الدينية المرتلين  . بالعقيدة نيسوت". "خرحب"الكهنة ـان  " حنك القرب يقدمون

. للملك
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أردو"لوحة ١١٨............................................................."خنوم

األشراف ١١٨................................................................مقابر

العصر هذا في ١١٩........................................................التحنيط

المتوفى مع يوضع ١١٩..........................................................ما

كارع سعنخ الثالث–الملك ١٢١..........................................منتوحتب



٢٤٧

١٢١.........................................................................أعماله

الحمامات ووادي بنت بالد إلى ١٢١..........................................بعوثه

البال واالجتماعيةحالة الزراعية ١٢٢...............................................د

نخت(رسائل ١٢٢.............................................................)حقا

كارع سعنغ الملك ١٢٤.........................................................آثار

رع مكت ١٢٤................................................................مقبرة

الداخلية ١٢٥...............................................................الحروب

الوزير ١٢٥........................................................"أمنمحات"لوحة

األول اإلقطاعي العهد في الحكم ١٢٦..........................................نظام

البحري الوجه مدنية ١٢٦....................................................عراقة

العليا العدل ١٢٧............................................................محكمة

رع مريكا ١٢٧...............................................................تعاليم

والعدالة الحكم ١٢٨...........................................................نزاهة

مراكز إلى الدلتا ١٢٨............................................."ديمقراطية"تقسيم

الفرعون جيش ١٢٨..........................................................تكوين

عشرة الثانية ١٣٠...........................................................األسرة

أم اإلله وعبادة امنمحات ١٣٠...............................................وننشأة



٢٤٨

الجديد الملك ١٣١..............................................................مقر

منها بقى وما المندثرة ١٣١....................................................آثاره

الحماماتبعثت وادي إلى ١٣١......................................................ه

والنوبة آسيا في ١٣١........................................................حروبه

ابنه الحكم" سنوسرت"إشراك في ١٣١..........................................معه

الوزير ١٣١..................................................................سلطة

الفيوم إصالح في الفرعون ١٣٢..............................................تفكير

اللوبيين ١٣٢...............................................................محاربته

العهد ولي ضد ١٣٢.......................................................المؤامرة

للملك األول"الدعاية ١٣٢................................................"سنوسرت

ومعبده أمنمحات ١٣٢..........................................................هرم

األول ١٣٣................................................................سنوسرت

التتويج عيد تمثيلية ١٣٣.....................................................ملخص

الدينية شمس.مبانيه عين ١٣٣.................................................معبد

١٣٣..........................................................................آثاره

المناجم في ١٣٤.............................................................أعماله

الحربية ١٣٤.................................................................أعماله



٢٤٩

الذهب عن للبحث ١٣٤......................................................حمالته

األول"وفاة ١٣٥........................................................."سنوسرت

الثاني ١٣٥................................................................أمنمحات

الثاني ١٣٦................................................................سنوسرت

الثاني"زوجة"نفرت"الملكة ١٣٦........................................."سنوسرت

ومدينتهالث" سنوسرت"هرم ١٣٧.................................................اني

األميرة أنت"مقبرة حتحور ١٣٧.............................................."سات

الثالث ١٣٨...............................................................سنوسرت

الثالث"هرم ١٣٩........................................................"سنوسرت

الثالث سنوسرت ١٣٩..........................................................وفاة

الثالث ١٣٩................................................................أمنمحات

الثالث"آثار ١٤٠........................................................."أمنمحات

رع"تعاليم أب ١٤٠........................................................."سحتب

قارون موريس(بحيرة ١٤٠.................................................)بحيرة

الثالث أمنمحات ١٤١...........................................................هرم

األميرة نفرو"دفن ١٤٢........................................................"بتاح

األميرة قربان نفرو"مائدة ١٤٢................................................"بتاح



٢٥٠

الثالث"هرم دهشور" أمنمحات ١٤٢.............................................في

ومحتوياتهما األميرتين ١٤٢..................................................مقبرتا

الهرم ١٤٢..........................................................."رنتاللب"معبد

الثالث"بانيم ١٤٢........................................................"أمنمحات

عصره من ١٤٣.............................................................أخالقه

ا ١٤٣................................................................لرابعأمنمحات

الرابع أمنمحات ١٤٣...........................................................هرم

الرابع أمنمحات ١٤٤...........................................................آثار

نفروالملكة ١٤٤...............................................................سبك

الباقية ١٤٤..................................................................آثارها

الوسطى الدولة عهد في ١٤٦.................................................المدنية

الفرعون اكتسبها التي ١٤٧................................................السلطات

الخارجية والعالقات ١٤٧...................................................الحروب

حدودها خارج مصر ١٤٨.....................................................نشاط

األبيض البحر بجزر مصر ١٤٨..............................................عالقة

التماثيل نحت الملوك(فن ١٤٩..............................................)تماثيل

الوسطى الدولة عصر في ١٤٩...............................................األدب



٢٥١

١٤٩..............................................................."أمنمحات"تعاليم

هو"نبوءات ١٤٩............................................................."نفرو

١٤٩..........................................................."سنوهيت"مخاطرات

الغريق ١٤٩...................................................................قصة

االجتماعية ١٥٠..............................................................العدالة

الظلم يمقت األعظم ١٥٠.......................................................اإلله

الوسطى ١٥٠................................................................الطبقة

األمير حعبي"معبد ١٥١......................................................"زفاي

األجداد مقابر ١٥١...........................................................احترام

واألدعية ١٥١.............................................................الصلوات

التوابيت متون ١٥١..........................................................ظهور

أوزير آالم ١٥٣...........................................................مسرحية

الطريقين ١٥٣................................................................كتاب

الرابع الهكسوس:الجزء اإلمبراطوريةعهد ١٥٤...........................وتأسيس

الوسطى عشرة: الدولة الثالثة ١٥٧...........................................األسرة

عشرة الثالثة األسرة حكم في عامة ١٥٨.......................................نظرة

عشرة الرابعة ١٥٨..........................................................األسرة



٢٥٢

الهكسوس ١٥٨.................................................................عهد

هكسوس كلمة ١٥٨...........................................................تفسير

١٥٩................................................"بررعمسيس" "أواريس" "تانيس"

وزوجه رع إن سنحت شري"الملك ١٥٩......................................"تيتي

رع سقن ١٥٩....................................................الثاني" تاعا"الملك

رع سقنن الملك تابوت ١٥٩..................................................وصف

رع"الملك القتال" سقنن ساحة في ١٥٩........................................يموت

الملكة تابوت عن حتب"الكشف ١٦٠..........................................."اعج

شخصية على نفرتاري"التعرف ١٦٠........................................"أحمس

مع المناوشات ١٦٠..................................................الهكسوسبداية

كامس ١٦٠...................................................................الملك

كارنرفون ١٦١.................................................................لوح

أبانا بن أحمس ١٦١..........................................................رواية

أحمس الهكسوس" بنخبت"دور حروب ١٦١.....................................في

اليهودية تل فخار ١٦١.......................................................طراز

مصر إلى والعربات الخيل يجلبون ١٦٢..................................الهكسوس

الهكسوس مدuِنيuّة ١٦٢..........................................................عظم



٢٥٣

الكاسيين وهجرة الهكسوس ١٦٢..............................................هجرة

المتأخر الهكسوس ١٦٢.......................................................عصر

١٦٣.............................................................لهكسوساسالالت

عشرة الثامنة األول–األسرة ١٦٤...........................................أحمس

أحمس ١٦٤..............................................................إصالحات

نفرتاري ١٦٥................................................................الملكة

نفرتاري الملكة ١٦٥..........................................................مربية

األولمومية ١٦٥............................................................أحمس

األولعبادة ١٦٥.............................................................أحمس

أحمس عهد في االجتماعية ١٦٥...............................................الحياة

المهمةال والمعلومات ١٦٦.................................................شخصيات

األول ١٦٨..................................................................أمنحتب

األول أمنمحتب ١٦٨........................................................حروب

أ األولوفاة ١٦٨.............................................................منحتب

وأمن األولالعمال ١٦٨.........................................................حتب

عهد في االجتماعية ١٦٩.....................................................هالحياة

األول ١٧٠..................................................................تحتمس



٢٥٤

األولمباني ١٧١..........................................................."تحتمس

عهد في االجتماعية ١٧١.....................................................هالحياة

الثاني ١٧٢..................................................................تحتمس

الثانيمباني ١٧٢...........................................................تحتمس

األحوال ١٧٢..................................................حتشبسوتمعتحسن

الثالث ١٧٢.................................................................تحتمس

الثالث وتحتمس ١٧٣.....................................................حتشبسوت

حتشبسوت ١٧٣.............................................................سلطان

ادعا فيأحقيبئهاأسباب ١٧٤.............................................عرشالتها

١٨٠..............................................................حتشبسوتأعمال

١٨٠..............................................................حتشبسوتمقبرة

مسالت تقيم ١٨٠........................................................حتشبسوت

الثالث تحتمس ١٨٠...........................................................زواج

لنفسه ثانيjا قبرjا يقيم ١٨٠...................................................سنموت

١٨١...............................................................حتشبسوتمكانة

بزي تزينها ١٨١......................................................الرجالسبب

١٨١..............................................................حتشبسوتمصير



٢٥٥

رخاءحتشبسوتعهد ١٨١.....................................................عهد

الثالث بالحكموتحتمس ١٨٤..................................................انفراده

مجدومعر ١٨٤..................................................................كة

القديم العالم شعوب ١٨٥......................................................أعظم

الثالث تحتمس ١٨٦.............................................................آثار

الثالثمس تحتمس ١٨٧.........................................................الت

والسودان الثالث ١٨٧.......................................................تحتمس

١٨٧........................................................................التماثيل

١٨٨......................................................................ارينالجع

الثالث تحتمس ١٨٨............................................................أسرة

الثالث تحتمس ١٨٨.............................................................وفاة

تحتمس ومكانتهأخالق ١٨٩..................................................الثالث

عهدةياالح في ١٨٩.....................................................هاالجتماعية

والكهنة العليا ١٩٠.........................................................الوظائف

١٩٤....................................................."رع–مي–رخ"الوزير

الدنيئة ١٩٤.................................................................الوشاية

قبر رع"موقع مي ١٩٤........................................................"رخ



٢٥٦

بالعباد بصير ١٩٤...............................................................اهللا

ا ١٩٤...................................................................لوزيرمهام

الدنيوية ١٩٥................................................................المناظر

والتماثيل ١٩٥...............................................................المباني

أسرية ١٩٥...................................................................وليمة

الثاني أمنحتب ١٩٥............................................................تولي

المساكين المتظلمين ١٩٦......................................................منظر

الدينية ١٩٦.................................................................الشعائر

الثاني ١٩٧.................................................................أمنحتب

الثاني أمنحتب ١٩٧..........................................................حروب

الباقية ١٩٧....................................................................آثاره

أ الثانيتماثيل ١٩٨...........................................................منحتب

أ الثانيجعارين ١٩٨.........................................................منحتب

١٩٨..................................................................."تاعا"الملكة

١٩٩.........................................................................الوزير

عام القديمةمدخل المصرية الديانة لكتاب ٢٠٠.................................طبقًا

التاريخ قبل ما عصور في الدينية ٢٠٢........................................العقائد



٢٥٧

رقم المصرية)١(ملحق األسرات ٢٠٦.......................................ملوك

رقم الوحدانية)٢(ملحق ٢١٢..................................................فكر

رقم القديمة)٣(ملحق المصرية ٢١٥.........................................الديانة

رقم القديمة)٤(ملحق المصرية اآللهة ٢١٩.....................................أهم

رقم اآلخرة)المعابد(األهرامات) ٥(ملحق والحياة الخلود ٢٢٢................فكرة

المختصر من األول الجزء ٢٢٥.............................................حواشي

٢٣٧.......................................................................المراجع

المختصر لكاتب الذاتية ٢٣٨.................................................السيرة



٢٥٨

للكتاب العامة المصرية الهيئة مطابع

البريدي٢٣٥: ب. ص رمسيس١١٧٩٤: الرقم


